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 اهتقبس امنإو «ييكيضحلا رصع ف سوسب ديدحلا ءيشلاب مجارتلا يف ةباتكلا نكت مل
 خويشلا درسو دنسلا تيبثت لواحت سراهف لكش يف امإ يهو .نيودتلاو ةباتكلاب تالواخحم
 ةيركفلا لامعألا نم ربتعت ىلا "ةمجلا دئاوفلا" هتسرهف يف يترانمتلا دنع نأشلا وه امك

 دجن امك ةيالولاو حالصلا اهنيب عمجي ءامسأ ديلخختل ةرصتخم تايفو لكش يف وأ ؛ةلماكتملا

 تالاجر ضعب بقانم يف تاباتك تزرب امك ...يماركلاو يكومسرلاو يليقعبلا دنع

 .ةلوهجملا تافنصملا نمض ةدودعملا كلت وأ ءايلاح ةفورعملا اهنم ءاوس «سوس

 مدع تازنف يلاوتو حالصلا ةرهاظ راشتتا عم مزالتم فيلأتلا اذه نأ ودييو

 داقتعا ةجردب طبترت امك .ئيدلاو يسايسلا ءاحلصلا نزو ديازتو «يسايسلا رارقتسالا

 ةقرخ يف تاماركلا يف ةغلابملا) ةيبئارغلا ةمسلا اهيف لخادتت .,فوصتلا تالاحر يف ةماعلا

 ةيعقاو ىلع رثؤي ال كلذ نأ ديب .ةدئاسلا ةيلقعلل ءافو كلذو «يخيراتلا ثدحلا عم (ةيلايح

 تايطعمو تامولعمو تاحيملت نم هصالختسا نكمي وأ هنمضتت امم. «تاباتكلا هذه

 ىدم ىلع لدأ الو .ثحبلا لاح ئبغت نأب ةليفك يهو «ةيعامتجاو ةيداصتقاو ةيخيرات

 يف يسوسلا راتخملا اهدمتعا ىلا ةيساسألا رداصملا نم اهنوك نم تاباتكلا هذه ةيمهأ

 .اهنم تافطتقم رخآلا اهضعبو لماك اهضعب نيماضم دروأ ثيح «هتاباتك

 .مجارتلا لاجم يف تبتك يتلا ةيركفلا تايصخشلا زربأ نم ىيخيضحلا ربتعيو
 يناثلا يرجهملا نرقلا لالخ سوسبب ةيملعلا ةكرحلا راسم يف ريبكلا رثألا هل ناك امك

 هتاحاتنإ عونتو «ةيملعلا هتاك راشم لالخ نم كلذو ءرشع نماثلا يداليملل قفاوملا رشع

 توب



 لني مل هنإف «ةزيمتملا هتتناكم مغرو .ةقطنملا يركفم نم ةبخن ىلع ىلجلا هريثأتو «ةيركفلا

 وأ ةبضتقم تامولعم درحم هلوح بنك ام ودعي ال ذإ «نيثحابلا ىدل ريبكلا مامتهالا

 «"تاقبطلا"ب فورعملا هفلؤمب طبترت ام اريثك ىيخيضحلا ةرهش نأ ودبيو .ةضراع تاراشإ

 نم ءاملعلاو ةفوصتملا نم ريبك ددع تاماركو رابخأ هيتفد نبي عمج- ؛محارتلا يف باتك وهو
 هنايورمو هتادهاشم ىلع ادامتعا ء«تاقبطلا فلتخم نم (ةمجرت 823) ءاسنلاو لاحرلا

 ازكترم ,يدجبألا فينصتلا بسح (ه10-12) نورقلا ىلع هباتك بتر «ةبوتكملا هرداصمو
 .هيف حالصلا تاذو اهرصع يف ةرئؤملا تايصخشلل يئاقتنالا لوانتلا ىلع

 ةقفن نم هنم ةيراحت ةعبط تردص ثيح «نرقلا اذه ةيادب يف ةتافتلاب باتكلا يظح

 اهعوضخ مدع وه ةعوبطملا ةخسنلا ىلع باعي ام نأ الإ «يليقعبلا نسحألا موحرملا

 ناك راطإلا اذه يفو .صوصنلا جارخإو قيقحتلا طورش ىندأ ىلإ اهراقتفاو ءصيحمتلل
 ةرورض ىلإ اعدف «ةعويطملا ةخسنلا تايبلس ىلإ نطفت نمم ينامعنوبلا نسحلا موحرملا
 يكيضحلا خيرات عبط نمم يغبني ناك هنإ مث» :الئاق ةححصم ةغيص يف باتكلا جارخخإ

 ذإ «قيلعتلا قحتسي ناكم لك يف هيلع قلعو ءاصلاخ احيقنت هحقن اذإ الإ هعبطي ال نأ
 (17<(...) هتدئاف ومنت كلذب

 ولخت ال ذإ ساشا رثكو باتكلا خاسنتسا رثك «ةعوباملا ةحخسنلا روصقل ارابتعاو

 ةرثك ىلإ ىدأ امم ءنيمتهملا نيب هلوادت شكو بانل ومان ل دع ةيسوس ةناوغ

 انداز اممو .فلؤملا رصع نم ةييرقلا وأ ةيلصألا ةخخسنلاب مامتهالا ملعو فيحصتلا

 :ةيخيرات تاحيملتو تاراشإ نم هنمضتي ام يف هتيمهأ ,باتكلا قيقحت ةرورضب عانتقالا

 ةيفارغح قطانم يف ءملعلاو حالصلا اهنيب عمجي تايصخش مجارتب رمألا قلعتي امنيح

 موهفمل سوس ءاملع باعيتسا ةجرد باتكلا زربي امك .ةدعابتم ةينمز تارتف ربع «ةفلتخم

 .ركفلاو فوصتلا تالاحر نم ةراتخم تانيع رابخأ ظفحو ليجست لالخ نم خيراتلا

 هيقفلل روصت نم هسكعت ام لالخ نم يخكيضحلا ةبرحت ىلإ تافتلالا نكميو

 ءيسايسلا بارطضالاو بلقتلاب ةزيمتم ةرتف يف «يخيراتلا لعفلا ىلإ رظني فيكو ءينفوصلا
 ةيرصانلا ةقيرطلاب ةعبشم ةيصخش ةيواز نم .هرصع يف ةدئاسلا ةيلقعلا نع اريبعت هرابتعاب

 .ريغصلا سلطألا لابج يف لغوتم يورق طسو ف

 .1938 ةنس 24623 ددع «ةداعسلا ةديرح (1)
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 :ةينيدلاو ةيسايسلا هتئيبو فلؤملا رصعب فيرعتلل ةمدقم, باتكلا نتم انرذص دقو

 .هذيمالتو .هخايشأو «هتايح لحارمو ؛هبسنو .هلصأ :هتايح انركذ مث .هيلع كلذ رثأو

 ؛.هرداصم ثيح نم ققحملا هباتكب انفرعو .هتاحاتنإو .هرصع لكاشم هاحت هفقاومو

 انلمع ةقيرطو «ةدمتعملا خسنلل افصو اندروأ مث .هعوقتو «هبولسأو :هجهنمو «هنيماضمو
 قحالملاو سراهفلاو شماوحلا عضوو ءاهتلباقمو خسنلا ءاقتنا كلذ يف امك قيقحتلا يف

 رثانتل ةلهس عقاولا يف نكت مل ةيلمع يهو ؛همهف ىلع هيئراق ةدعاسمو صنلا ءانغإل
 فو .اطوطخم لازام اهبلغأو «تايلوحلاو سراهفلاو «محارتلا بتك ايانث نيب تامولعملا
 .باتكلا اذه قيقحت يف ةدمتعملا ايفارغويلبيبلابو سراهفلاب هلك كلذ انليذ ريخألا

 2004 وينوي 26 موي «تينزيت





 كلا قيطبلإ
 يكيضخلا رصع

 ةيسايسلا ةلاخلا (1

 سكعنت يذلا ردقلاب الإ برغملل ةزيمملا ةيسايسلا ةيعضولا ليصافت يف لحدن نل

 اهرصاع يتلا ةينمزلا ةرتفلا ميسقت نكميو .ييكيضحلا ةيصخش ىلعو سوس ةقطنم ىلع
 :ةنيابتمه تارتف ثالث ىلإ

 م1706-1727/ه1118-1139 ليعامسإ ىلوملا مكح نم ةريخألا ةزنفلا (1- 1

 شيج ىلع ادامتعا مكحلا ديطوتو ماظنلاو نمألا ةدايسب ةرتفلا هذه زيمتت

 «شئارعلاو «ةجنطو «ةيدهملا :لثم ةلتحما روغثلا ضعب ريرحت لامكتسا مت امك «"”يراخبلا

 ىلع ءاضقلا :ةيلخادلا لكاشملا ةيفصت وه ناطلسلا هب ماق لمع مهأ نأ الإ «اليصأو

 يبأو ملاعلا دمحم هيدلوو ءزرحم نب دمحأو «ناليغ رضنلاو «يئالدلا هللا دبع نب دمحأ

 ةنيدم ىلع ناطلسلا ءافلخ نيبعت رارمتسا ةرتفلا لالخ سوس ايازم نم ناكو ؟9رِصنلا

 نمو «اينزخم ازكرم ةنيدملا تلظو .ناطلسلاب ةبارقلا ةلص مهطبرت مهتيبلغأو «تنادورات

 لكاشملل دح عضول تاك رح ميظنت كلذ يف امه ءسوس لئابق نوؤش رييست متي اهتبصق

 رادلا ةعبط ءاصقتسالا :يرصانلا دلاخ نب دمحأ :شيجلا اذه ميظنتو نيوكت لوح رظنا (1)

 «ساف «ةيرجح ةعبط «يسامخلا مرمرعلا شيحلا :سوسنكأ دمحم «71 «56/7 :1956 ءاضيبلا

 .31 .ص (303 :.ك .ع .خ) فيرظلا ناتسبلا :ينايزلا مساقلا وبأ 95/1 :ه6
 طابرلا ةعبط ءرشع يناثلاو رشع يداحلا نرقلا لهأل يناثملا رشن :يرداقلا بيطلا نب دمحم (2)

 .77 273 «67 «63/7 :قباس عجرم :يرصانلا «143/1 7
 .77-63 :.م.ن :يرصانلا (3)

 دمحأ :قيقحت ,فيعضلا خيرات :يطابرلا دمحم فيعضلا «(ةقرفتم عضاوم) 7 ج :هسفن (4)

 :ينارمعابلا ديمحلا دبع يدارم «150 .ص 21986 طابرلا «تاروثأملا راد رشن «يرامعلا

 رهز :يفيرلا ىسوم نب ميركلا دبع (42 .ص «(صاخخ طوطخم) سوس خيرات نم تاح
 .180 «142 219 .ص «1992 طابرلا «ةدادعنب ةيسآ :قيقحت ءمكألا
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 -اهيلع انفقو ّيلا- ؟”لئاسرلا نيبتو .تايابحلا ليصحتب مايقلا وأ ؛ميلقإلا ىلع ةئراطلا

 ةيداحتا عم ةصاخ ءسوس لئابقب تنادوراتب زكترملا ينزخملا زاهجلا ةقالع ةعيبط

 ام كلذ ىلإ فاضني 2 ةفيلخلا ىلإ طانت ىلا ماهملا نع ةروص يطعت امك «2"”تيتلؤاديإ'

 نب دمحأ عم نأشلا وه امك ةيزكرملا ةطلسلا نع ةيلاتتم تاقاقشنا نم ةنيدملا نع فورعم وه

 :(م1700-1706/ه1112-1118) ىملاعلا دمحمو «(م1672-1685/ه1082-1096) زرحم

 كلملا دبع نيع كلذ بقعو «(م1711-1713 /ه1123-1125) رصنلا يبأ يالومو

 .(م1728/ه1140) هتعيابم تمت نأ ىلإ اهب ىقبو (”سوس ىلع

 م1727-1757/ه1139-1170 ةمزألا ةزنف (2- 1
 نم الاح نسحأ سوسب ةسوردملا ةرتفلا لالخ ةيداصتقالاو ةيسايسلا عاضوألا نكت مل

 ىضوفلا نم ةجوم دالبلا تمعو «ةلودلا ةوق تراهنا ذإ ءلكك دالبلا عاضوأ

 ىلإ ميظنتو نمأ ةادأ نم يراخبلا شيج هنوكي يذلا يركسعلا راهجلا لوحتنو .ماسهنالاو

 مهحاصمو مهئاوهأ بسح ءارمألا نولزعيو لونيعي اوحبصأ ثيح ؛ءككفت لماع

 (”ةطلسلا ىلع ليعامسإ يالوم ءانبأ عزانت نم ةثراكلا لوه ىلع لدأ الو .ةصاخلا

 ةافو تلت ىلا ةيسايسلا تابارطضالا نم سوس ةقطنم ملست مل قايسلا اذه يفو

 هذه رابخأ نأ ديب «ةتوافتم تاحردب ميلقإلا لئابق اهيف تكرتشا ثيح «ليعامسإ يالوم

 لجسن «سافب يبهذلا دمحأ ديبعلا هيف راتحخا يذلا تقولا ىفف ؛ةبضتقمو ةليلق ودبت ةقالعلا

 .19 اهددعو ءراغزمأ دمحم ىضاقلاو ملاعلا دمحم نيب ةلدابتملا لئاسرلا ضعب نع ةلثمأ انيدل (1)

 ؛ليقعبواديإ :ةيساسألا اهلئابق نمو ؛ريغصلا سلطألا يّبرغ نطوتست لئابق ةعومجم (2)
 .تكومسرا_هاواديإو «لالمسواديإو

 لئابق ىلع نزحخملا نع نيلثمت نييعت قيرط نع سوس نوؤش رييست متي ةنيدملا نم اقالطنا (3)
 نزحملا نوؤش ةرادإ اذكو «ماكحألاو عرشلا اياضق ىلع رهسلل ةاضقلا رايتخا وأ «ةقطنملا
 ...ريقوتلا رئاهظ ريرحت وأ تايابحلا ليصحتو نمألا ىلع فارشإلا لاحم يف ةصاخ «ةيلحملا
 .(ةقباسلا لئاس رلا)

 49 .ص «قباس عجرم :يدارملا «214 ؛198 .ص .مكألا رهز :يفيرلا ميزكلا دبع (4)

 .91 .ص «مرمرعلا شيحلا :سوسنكأ
 .137 «133 99/7-2123 :اصقتسالا ءاهدعب امو 204 :مكألا رهز (5)
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 تنادورات نم نيك
 لمهأ علخي مل ,م1738/ه1150 ةيناثلاو ىلوألا ةرملا يف هللا دبع ىلوملا عل امدنعو

 دبع ىلوملل رمألا بتتسا نأ دع ىتح ميلقإلاب فقوتت مَ تاروثلا نأ الإ 00 نوؤس

 ةنيعم بيلاسأ ذختت ام ةداعو «نزخملا ىلع ةدرمتم ةيلحم تاماعز تقثبنا ثيح هللا

 :يه ةقطنملا اهتفرع ىلا تاكرحلا ربكأ لعلو 27ةماعلا سامح ةراثإل

 لئابق ىلع دمتعاو « سوسب راث ."ةلابردوب' .ب بقلملا دمح نب ديزي ةكارح ب

 (* كارم همادعإب رمألا ىهتنا «رارج دالوأ

 ىسرم.دبتسا يذلا © (م1735/ه1147) يفيسرهخلا هللا دبع خيشلا ةكرح -

 .م37-1738/ه1150 ةنس ةراوه ةليبق لبق نم لتق هنأ الإ «تنادوراتب نّصحتو ريداحملأ

 لئابق نيب هل عابتأ باطقتسا عاطتسا دقو 27 يداكملا هللا دبع نب دمحم درمت -

 خيشلا مهسأر ىلعو هتكرح هامني ديسأتلا فقوم ءاملعلا فقو امك «ةفطنملا

 هللا دبع يالوم ةفيلخ كاذنآ وهو ءرورس ىلوملا دي ىلع هتكرح تهتتاو ”يبكيضحلا

 © (م1756/ه1169) سوس ىلع
 20(م53-1754/ه1167) يريثكلا ىلع نب دمحم ةكرح -

 .اهدعب امو 33 :مرمرعلا شيجلا ,214 :مكألا رهز (1)

 .238-257 276 :قباس عجرم :يفيرلا (2)

 وأ (ةيودهملا) ةينيد تالوقم لمعتست ةقطنملاب نزخملل ةئوانملا تاكرحلا ةيرثكأ نأ ظحالي (3)

 .(25/14-26-27 :لوسعملا عجار) .ةماعلا ةلامتسال ةيداصتقا تاءارجإ ذختت

 .99 .ص «1988 «طابرلا ءوكيزأ يقدص ىلع :قيقحت «دفاولا ةلحر :ّيفاساتلا ميهاربإ نب هّللا دبع (4)

 رابخأ لامجي سانلا مالعأ فاحتإ :نمحرلا دبع ناديز نبا 2118 :قباس عجرم :فيعضلا (5)

 249 .ص «قباس عجرم :يدارملا 2407/4 :ه1374 «]1 .ط «قينطولا ةعبطملا ءسانكم ةرضاح

 .405/3 :يناثملا رشن :يرداقلا «52/1 :ةلوزج لال 286/17 225/14 :لوسعملا

 2/14 :لوسعملا 9 .ص (يضيضحلا بقانم) نوي حكيضحلا :يميتشملا نمحرلا دبع عجار )6(,

6. 
 .9 .ص «قباس عج رم .: يميتشدجا )7

 .49 .ص «قباس عجرم :يدارملا ,27/14 :لوسعملا 85/4 :ةلوزح لالخ (8)
 :سانلا مالعأ فاحتإ :ناديز نبا «157 .ص «قباس عجرم :فيعضلا «25/14-227 :لوسعملا (9)

458-04. 
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 ءانيك. دبتسا ؛('” (م1756/ه1169) يهيب نب دمحم نب حلاص بلاطلا ةكرح -
 نأ ودبيو .نييبروألا راجتلا نم اهاضاقتي يتلا ةيكرمجلا تادئاعلا نم اديفتسم ريداحملأ

 .تايابجلا ناديم يف ماكحلا فسعتو ةالولا ملظتل ناكسلا ضفر نع ريبعت هتك رح

 نم كلذ نع بترتي امو «تابارطضالاو ىضوفلاب ةمستملا ةرتفلا هذه نإف ءالامحإ

 ةماعلا روظنم نم يهو «ميلقإلاب تاعاحماو نوعاطلا راشتنا تارتف عم تنمازت ءروهدت

 هعنمت مل ذإ ءييغيضحلل يفرعملا نيوكتلا لمتكا اهلالخ ,ىهلإلا بضغلا ىلع ةمالع

 .ةفرعملا يقلتل جورخلا نم ةلحرملا فورظ
 (م1757-1775/ه1171-1189) هللا دبع نب دمحم يديس مكح ةلحرم (3-1

 ماظن حالصإ ىلع لمع ثيح «ةقباسلا ةلحرملا نم دافتسا دق ديدحلا ناطلسلا نأ ودبي

 ,ةيلحملا تاءالولاب فارتعالا نم اقلطنم «اينيد اميعز هتفصب هذوفن زكري حبصأو .مكحلا

 (ةيهقفلا ةراشتسالا عم ةمزالتملا ةيئابحلا هتسايس بناح ىلإ «ةلتحنا روغثلا ريرحتل يعسلاو
 نييعتو «نمألا بابتتسا :ةرتفلا هذه لالخ سوس ةيعضول ةزرابلا تامسلا نمو

 نب يلعو «مالسلا دبع يالوم :لائمأ «ميلقإلا نوؤش ريبدت ىلع رهسلل لامعلا نم ةعومجب
 لهأ جرخ» كلذبو ...وسار دئاق نبا بوجحملاو «حلشلا نب ديعس هبتاكو ؛ليضفلا
 مدقأ امك © «لدابتملا ءافصلاو ةقثلا نم وج ىلإ مهسفنأ ىلع مهئاوطناو مهتيبلس نم سوس

 ,©.64-1765/ه1178 ةيبروألا ةراجتلا مامأ ريداكأ ءانيم قالغإ ىلع ديدجلا ناطلسلا

 ةيولعلا ةلودلا كولم ركذ يف ةيهبلا للحلا :نيسحلا ىفطصم نب دمحم نب دمحم «يقرشملا (1)

 خيرامل ةريرسسلا ظاقيإ :ديعس نب دمحم يقيدصلا 2165 .ص ((1463 .د.ع .خ طوطخم)

 :قباس عجرم :يدارملا ء.15 .ص «(خيرات نودب) ءاضيبلا رادلا ءباتكلا راد ةعبطم «ةريوصلا

 :مقر شماه 2233 .ص ءاثيدحو اميدق غيليإ «55/4 :ةلوزج لالخ 2196/7 :لوسعملا 9

 20/8 :اصقتسالا 7
 (1992 ءاضيبلا رادلا «18-19 نينرقلا يف برغملاب تاعاحنلاو ةئبوألا خيرات :زازبلا نيمألا دمحم (2)

 .67 .ص

 آ .جتونأ (ة.): 715101 لان !كهعأ7ءا, 2ةعاوب 1970, . 2, م. 2 03:0

 .(1275 .د .ع .خ .خم) ةيناميلسلا ةضورلا :ينايزلا مساقلا وبأ (4)

 .50 :قباس عجرم :يدارملا (5)
 ةولت لامعأ نمض رشع عساتلا نرفلا يف ريداحأ داصتقال ةيخيراتلا داعبألا" :افأ رمع (6)

 .118 .ص «قباس عجرم :فيعضلا «211-246 .ص «1990 ىربكلا ريداحملأ ةنيدم
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 نزخملا ىلع ةدرمتملا تاماعزلا راثتكسا نم دحلا ودبي ام ىلع ءوه كلذ ف ببسلاو

 سوسب ةينيدلاو ةيركفلا ةيعضولا (2
 ةيركفلا ةيعضولا (1-2
 نمو .ةيسايسسلا تالوحتلا هذهب ئيدلاو يركفلا بناجلا رثأتي نأ يعيبطلا نم ناك

 -1118 نيب ام ةدتمملا ةرتفلا ىلإ عجرت ىتلاو .ىكيضحلا اهب اندمأ ىلا محارتلا لالخ

 ءاهسفن ةرتفلل ةينيدلاو ةيركفلا ةايحلا نع ”ىسوسلا راتخملا همدق امم اقالطناو ه9

 ام ىلع «كلذ درمو «نيدلا يف ملعلا لاجم راصحناو ءيركفلا جاتنإلل ايعون اعجارت لجسن

 :ىلإ عجار ءوديي
 ؛اهب ءانتعالا ةلقل ةلفقم ةيركفلا تاقلحلا تحبصأ ىتح «ءاملعلا عيجشت مادعنا -

 ةيانع يأ ©ملاعلا دمحم لتقم دعب ءارمألا نم هريغو كلملا دبعل رداصملا لجست ىل ذإ

 © هءابدأو سوس ءاهقف عمجت ىلا ةيبدألا سلاحماب

 نسحلا نب دمحمك «ملاعلا دمحم ةنحم دعب ءايدألاو ءاملعلا نم ةبخن كاله -

 «”امهريغو «يناتكسلا ميهاربإو «يلالهلا
 محجرتتو «رارقتسالا مدعب ةمستملا ةيسايسلا عاض وألا هاجت ءاملعلل حضاولا رمذتلا -

 .ايفارغج ةعنام نكامأ ف ةماعلا ةطلاخم نع داعتبالاو ءاوزنالاب فقاوملا هذه

 /ه1161 :م1738/ه1151 :م1736/ه1148) ةئبوألاو فافحلا مساوم ىلاوت -

 .80-89 :ةملاعلا سوس «يسوسلا راتخملا (1)

 فرع .تنادورات مث «تلاليفاتو سافب ةيرادإ بصانم ةدع دلقت «ليعامسإ نب ملاعلا دمحم (2)

 اهضعب فصو دقو .سوس ءابدأو ءاهقف عمجت يلا ةيبدألا هسلاحجبو «ةيملعلا هتكراشمو هتهابنب

 :162 :دفاولا ةلحر :يفاساتلا :كلذك رظنا .(10897 .م .خ .خم) "بايلألا ةهزن" بحاص

 .ص (21981 توريب «يمعماقلا يولعلا مشاه :قيقحن .رردلا طاقتلا :يرداقلا بيطلا نب دمحم

 :يلحاسلا رمع «61/4 «28/3 :فاحتإلا «.12/5 :يشكارملل مالعإلا «68 :ةملاعلا سوس 6
 .340/2 :1986 ةعبط «تنادوراتب يمالسإلا دهعملا

 بابلألا ةهزن :اهيف لوادنت يلا ةيهقفلاو ةيركفلا اياضقلاو فئارطلاو سلاحا هذه لوح رظنا (3)
 .(ةقرفتم عضاوم)

 .30-32 :قباس ردصم (4)
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 .ناسنإلا ىلع ةيبلس راثآ نم هفلخي امو ('”(م1751/ه1164 م98
 نأ الإ «©قرشلا وأ لامشلا يف ةيملعلا زكارملا عم سوس ةبلط تالص عاطقنا -

 يملعلا ليصحتلل ةليلق ةيدرف تادوهجم باعصلا هذه نم مغرلا ىلع تدهش ةلحرملا

 .سوس ج راج
 .قوصلا هاحنالاب ةحج وزمن ةفامثلا تحبصأ ثسيح ,2ةيفوصلا ةمسلاب ةرفلا عبطت _

 يف ماعلا دوكرلا نيبتي .ةسوردملا ةرتفلا لالخ يركفلا جاتنإلا ةعومجم مييقت دنعو

 يناشلا نرقلا يركفمل '"”يسوسلا اهدروأ ىلا تافلؤملا ةمئاق لالخ نم ظحالي -

 عيضاوم يف فيلأتلا رثكف ,يركفلا جاتنإلا رهاظم رئاس ىلع ئيدلا هاحتالا ةبلغ ءيرجحهلا رشع

 لوقي ؛7ةينيدلا ةحسملا نم جنت مل خيراتلاو ةغللا بتك ىتح «ثيدحلاو ءريسفتلاو .هقفلا
 انلبقأو .هيلإ نيتفلملاو .هلهأ زاوعإل هتيار عفرو بدألا نع انضرعأ اننإ» :يناتكسلا ميهاريإ

 . © «ةيهقفلا ثاحبألا باحصأ ءاملعلاو نيقثوملا ةرمز يف طارخنالا ىلع
 هيلع بلغت يسوسلا فيلأتلا نأ ظحالنل ةرتفلا تافلؤم حفصتن نأ يفكي -

 نع ربعت تاماهسإ اهلك و ...روثنملا مظنو ,تاصيخلتلاو تاقيلعتلاو حورشلاو يشاوحلا

 لغتشا ثيح ,ئيدلا بناجلا ةنميه نيبتي اهيلع لابقإلا متي يلا بتكلا انلمأت اذإ -

 ةفاج قرطب نقلت يهو ءاهباحصأ ىلإ دنسلاب اهنووريو اهنوسردي هقفلا عورفب ءاهقفلا
 .ينامألا ررحو «ريغصلا عماجلاو «يراخبلا حيحص :لوصألا هذه مهأو .ةلديدع تارملو

 رصتخ و .ةيئاطعلا مكحلاو «تاريخلا لئالدو «يسونسلا دئامعو .ملسم حيحص و ءأطوملاو

 ييغملاو ؛ليهستلاو «عماوجلا عمجو «ةيفلألاو «نيعملا دشرملاو «ليلخ رصتخمو «بجاحلا نبا

 (57-65 :برغملاب تاعاجملاو ةئبوألا خيرات :زازبلا نيمألا دمحم (93/7 :لوسعملا عحار (1)
 .247-270 :فيعضلا 2239 :قفاسانتلا

 .92 :ةملاعلا سوس (2)

 .13 .ص «سوسب ةيرصانلا ةقيرطلا راشتناب ةقلعتملا ةرقفلا رظنا (3)

 .188-195 :ةملاعلا سوس (4)

 .85 :هسفن (5)

 .81 :همسفقن (6)
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 ىلا ةليلقلا ةيرعشلا نيواودلا ضعب بناج ىلإ 2”اهريغو «ةيزمهلاو «ةدربلاو «ماشه نبال

 .يوبنلا حدملاو فوصتلاو دهزلا تاعوضوم يف اهبلغأ ناك

 ةرتفلا لالخ ماعلا يركفلا جاتنإلا لوح اقباس اهانيدبأ ىلا تاظحالملا مغرو

 يذلا لوحتلل رداوب لجسن ذإ «يقاقثلا طاشنلل يئاهنلا فقوتلا نوعي ال اذهف ؛ةسوردملا

 :اهنم © شع نماثلا نرقلا ةياهن ف طاشنلا اذه هفرعيس

 رارقتسالا دعب لامشلا ف ةيملعلا زكارملا ىلإ نييسوسلا ةبلطلا ةرجه رارمتسا -

 يرصاعم نمو .قرشلا ىلإ رفسلا ىلاوت امك «دمحم يديس دهع ىلع يبسنلا يسايسلا
 .يسابعلا دمحم نب دمحأ :قرشلا ىلإ مهرفسل ةيملع ةعمس اوبسك نيذلا يضيضحلا

 (©”يفيسرهملا مساقلب نب دمحأو «يرارجلا نيعلا ميهاربإو «يكروبيبلا هللا دبع نب دمحأو

 ةكرحلا هيجوتو ةياعر رودب سوسب اهعورفو ”ةيرصانلا ةيوازلا تعلطضا -
 يف ٌرورب تورهمفمات خويش ىلع ةرشابم اوذملتت خويشو ءاملعل ناك دقو .ةيفاقثلا

 0 سيردتلاو ىوتفلاو ءاضقلا ماهم ىيلوتب ةماعلا ةايحلا

 ف ةصاخ «ةديدج ةيملع نطاوم تزرب «ةميدقلا ةيملعلا زك ارملا بناج ىلإ -

 «نوراه تيان فيسأو ءزودأو «تومزاتو «ىسيإو «ةسام لثم ةيئانلا قطانملاو يداوبلا

 .ةيرصانلا ةقيرطلاب ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةقالع تاذ يهو ءتلدهساتو

 ذيمالت عم ةيعون ةقالطنا فرعيس يذلا يفاقثلا شاعتنالا ثعاوب مهأ اذإ هذه
 ةيصاخلا نأ ظحاليو ءرشع عساتلا نرقلا ةيادبو رشع نماثلا نرقلا ةياهن يف يبغيضحلا

 .ةيرصانلا ةقيرطلا ىلإ ءامتنالا يه يبكيضحلا ةسردم عبطت ىلا

 .هخايشأ نع يكيضحلا ثيدح راطإ يف تاقيطلا نم ةقرفتم عضاوم 8-2195 :ةملاعلا سوس (1)

 ةافو ةنس يهو :م1775/ه1189 ةنسب يسوسلا بدألا شاعتنا روط يسوسلا راتخملا منتعا (2)
 دهش دق هلعب زيمتم روهظ هل ناك يذلا «نفلا اذه نأ ىلإ احيملت هرابتعاب .يحخيضحخلا

 .(باتكلا اذه نم 52 .ص رظنا) .هنيمالت دي ىلع ةزيمتم ةقالطنا
 .80-89 :ةملاعلا سوس (3)

 ءايلعلا تاساردلا مولبد لينل ثحب ؛ءيحونلا بيبحلا دمحم :قيقحم «ةعصرملا رردلا ةمدقم رظنا (4)
 ؛ةفيلخلا بقانم يف ةليلجلا ةردلا :ييفلخلا هللا دبع نب دمحم «(58-81 .ص «؛1988 طابرلا

 .1986 ءايلعلا تاساردلا مولبد لينل ثحب ,كلامع دمحأ :قيقحت

 .244 2242 «2228 2220 «215 «202 :ةليلجلا ةردلا (5)
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 سوسب ةيرصانلا ةقيرطلا راشتنا (2-2

 اوذحأ نم دي ىلع ”سوسب ةيرصانلا ةقيرطلا راهدزا ةرتف يف يح يضحلا شاع
 يف ةقيرطلا لغلغت يف تمهسأ لماوع ةدع كلانه نأ دقتعنو .تورهمات باطقأ نع

 :اهمهأو «نيفقثملا طاسوأ ف اذكو «يداوبلاب ةيبعشلا طاسوألا

 يقلتل امإ .,تورغخذ مات ةصاخو ةعرد ةقطنم ىلإ دفت ىلا ةيميلعتلا تالحرلا -

 اوذحأ نيذلا ءامسأب ةحئال ©"ةليلحلا ةردلا" بحاص دروأ دقو .ةيفوصلا ةيبزنلل وأ ملعلا

 دوعمسسم نب دمحأو «يجاهنصلا مساقلا يبأ نب دمحم :مهنمو .,تورحهمات ةذتاسأ نع

 .يباوصلا دمحأو «يلازوهلا يلع نب دمحمو ءيتسوهحرهختلا ميهاربإو ءيسوسنكلا

 .مهريغو «يلازوهلا دمحأ نب دمحأو
 ءاويإل 9ةكربلا ةيواز تصصخ دقف «مألا ةيوازلا ىلع نيدفاولا ددع ديازتل ةجيتنو

 ف اومهسأ امك «ةيهقفلاو ةيبدألاو ةيوغللا تالاجلا يف زورب ءالؤهل ناكو .سوس ةبلط
 ...نارفإو ءاقأو ءيسيإ 00 ْناَمَأو ,ةسام نم لكب مألا ةيوازلل عورف ةدع سيسأت

 .ةسوردملا ةرتفلا ةليط هتلاسر يدؤيو ارهدزم ناك اهبلغأو

 ةيراجتلا مساوملا ءانثأ ةقطنملل ةيوازلا باطقأ ضعب اهب موقي ىلا ةيمسوملا تارايزلا -

 (7ةقطنملا لئابق بتاكي ناك امك ءسوس راز يذلا رصان نب دمحم نب دمحأك «ةينيدلاو

 يحاون يف هتيص عاذف ءعدبلا راثآ وحمو ةنسلا قيبطت ىلع لمعلاو رزاتلا ىلإ اهوعديو
 ةعردو هلك سوسلا ,.مهلك برغملا لهأ هعبتل مة حدس يس

 دلير فب دالة يدش سا ره سرا وألا اذه لظو ' ع .يبلا

 .ةقطنملاب اهعابتأو

 خوسر ىدم ةعرد وحن سوس هترداغم لحارمل يزوحأ دمحأ فصو لالخ نم فشتسي (1)
 55 :(147 .ق .ع .خ .خم) ةيناثلا يزوحأ ةلحر عجار) .اهناكس نيب ةيرصانلا ةقيرطلا
 .16/14-17 :لوسعملا

 .اهسسفن تاحفصلا :ةليلجلا ةردلا (2)

 .ةروههلاز ةنيدم طسو عقت «رصان نب دمحم سيسأت نم (3)
 حئاصن نمضتت «تيتلؤاديإ ةليبق ىلإ يعردلا رصان نب دمحم نب دمحأ نم ةلاسر ىلع رفوتن (4)

 ةنازخ ةخسن) .سانلا نيب مكحيل يبوبارغألا يلع نب دمحم لاسرإب اهربخت امك ,ظعاومو
 .(تينزت .يقوعلا

 .359 :ةعصرملا رردلا (5)

-18 



 ناكو ؛ةقيرطلل يحورلا ذوفنلا زيكرت يف ” ليبحرشلا دمحم نب نيسحلا رود -
 يملعلا عاعشإلا عيسوت يف ريبك رثأ داولا سأر ةقطنع , يأ ولم ْناَمَأ ةيوازب هرارقتسال

 لحاد ةروهشم ةلحر هل تناكو .ةيئانلا قطانملاو فايرألا يف اميسال «ةقيرطلل نئيدلاو

 ةلصلا طبرل ةبسانم ىهو .هباحصأو هتبلط نم ةفئاط ةيعم. (م28-1729/ه1141) سوس

 ءاويإ :يداصتقالاو يعامتحالا عباطلا تاذ لامعألا ضعب زاحنإو «ةقيرطلا عابتأب

 ءانبل ةصاخ نكامأ نييعتو «ةيلبقلا تاعارصلا ف طسوتلاو «ءابرغلا ماعطإو ءنيكاسملا

 (©يقاوسلا ءايحإو قاوسألا

 طبتري اذهو «ةفلتخم قطانم يف يوقلا راشتنالا ةيرصانلا ةقيرطلا ةيصاخس نم -

 ,عدبلا ةبراحمو ةنسلا 0 نيديرملا لاوحأ رابتعالا نيعب ذحأت ىلا اهميلاعت ةعيبطب

 ةيبرت نيديرملا ةيبرت ىلع رصتقت ال اذهل 29ةيدأتلا ةلوهسو اهداروأ ةطاسب بناح ىلإ

 ال اهنأ ملعي ةيرصانلا خيرات فرع نمو» .ةفوصتم ءاملع تجرأ امنإو .ةضحم ةيفوص

 ءاملعلا عيمج انيأر نإ بجعتن الف ءايناث داشرإلاب مث ءالوأ مولعلا ثبب الإ لغتشت

 (©«ةيملعلا مهقاوذأ قفو اهنأل اهكولس يف نيطرخنم
 ؛ةعرد ةقطنمو سوس نيب ةيفاقث تالص طبر يف ةيرصانلا ةقيرطلا رود اذإ رهظي

 .اريبك ادوكر يركفلا طاشنلا اهيف دهش ةرئف يف ةقطنملاب ةيركفلا ةايحلا شاعنإ ف تمهسأف

 لوألا فصنلا لالخ سوس ةقطنم ةيركفلاو ةينيدلا ةكرحلا لاحم يف زيمتم روضح هل ناك (1)

 .(257 :مقر ةمجرنلا رظنا) .رشع نماثلا نرقلا نم
 .(245/18 :لوسعملا) .نكأت تيأ ةليبقب تحانّرات نم ابيرق عقت (2)
 .240/18-249 :لوسعملا رظنا (3)

 .5-17 :(ج 508 .ع .خ .خم) رصان نب نيسحلا ةسرهف (67-68 :ةعصرملا رردلا (4)

 .17/14 :لوسعملا (5)





 نتا كِيطعلإ

 فلؤملاب فيرعتلا

 هتمح رت رداصم )1

 تاباتكلا ولخت ال ذإ ءنيخرؤملا نم ديدعلا ىدل ةزيمتم ةناكمب يك يضحلا ىظح

 وأ هنع تبتك ىلا رداصملا مهأ نمو .ةديدعلا همجارت ىلإ تاراشإ نم محارتلاب ةمتهملا ةرصاعملا

 :اينمز ابيترت ةبترم اضرع هيلإ تراشأ
 ةصاخ هباتك ايانث نيب ةفرفتم يهو (هتايح نع تامولعم نمضتت :"تاقبطلا باتك" -

 عوضوم يهو .جحلا ةضيرف ءادأل هرفس رابخأ اهيف لجس .(")"ةي ناجحا هتلحر" -_

 نيذلاو هخويش لوح ةماهلا تاراشإلاو صوصنلا نمضتتو :(م1739/ه1152 ةنس هتجح

 .رهزألا ءاملعب فيرعتلا ف عسوت امك .مهرصاع

 هنيوكتو «هتايح :اهفلؤم ةيصخشب فيرعتلل ةيساسألا رداصملا نم :29"هتسرهف"

 .اهب رثأت ىلا ةيركفلا ةكرحلا نع ةروص انيطعت كلذك

 بناوجلا لكي باككلا طاحأ 0 'يميتشجلل "يضيضحلا بقانم" وأ "نويحكيضحلا" -

 هحخنويشو «ةيركفلا هفقاومو «ةيفوصلا هتقيرطو «هميلعتو «هتيبرت مدهف ,خيشلا ةايح يف ةماحملا

 مدعي هنأ باتكلا ةميق نم ديزي امثو ىنع اوذحأ نيذلا هذيمالت ةمجرل هادعتو .هءانبأو

 .هدعب ىتأ نم دمتعم تراص تادافإو تامولعم

 .باتكلا اذه نم 67 .ص «هحاتنإ ةرقف رظنا (1)

 72 .ص عجار) .يتتلدخستلا يلمتلا ميهاربإ نب دمحم نب دمحم هذيملت اهب زاجأ ىلإ هخايشأ ةسرهف (2)
 .(باتكلا اذه نم

 .ييخيضحلا ةمجرت يف هفلأ «(م1853/ه1269 .ت) ىلمتلا يسوسلا دمحم نب هللا دبع نب نمحرلا دبع (3)
 .(ةطوطنخم خسن ةدع هنم دجوت)

-21- 



 هتلوفطب قلعنت ةيمهألا نم بناج ىلع تادافإ نمضتي :2”"يتراغرغاتلا رصتخم" -

 هطاشنو يسيإ ةقطنم. هرارقتسا لوح تاراشإ دروأ امك «هميلعت لامكتسا لجأ نم هلاوحتو

 .يلبقلا هطيحم 00 يب
 ىنثأ دقو «ييكيضحلا مهزاجأ نيذلا نم :©7(رمع نب دمحم) يسيك رغسألا ةسرهفأ 5

 ةحئالو هتايح نع تامولعم دروأو .«ةدارإلا لهأ خي خيشو ةداعسلا ندعم»ب هالو محجرتملا ىلع

 .اهب هزاجأ ىلا ةزاجإلا دروأ ريخألا يفو .ةيملعلا هتناكم زربأ امك «هيزيحبو هححويش ءامسأب

 زاربأ نم وهو 901 دمحم نب فس وي نساحخا يبأ ديناسأب رصاعملا نلخلا فاحت" -

 .هديناسأ ضرع لالخ نم كلذو .هدلاو خيشل ةبضتقم ةمج رث دروأ «يكيضحخلا ذيمالت

 دروأ :(م1824/ه1239 .ت) 29"يرصانلا مالسلا دبع نب دمحم تازاجإ عومجم" -

 هيبنلا هيقفلا»ب هالحو :م1772/ه1186 ةنس هل هترايز ءانثأ يكيضحلا هخيشل ةبضتقم ةمجرت

 ىف ةنسسلا ءاول لماحو .هنامز ديرفل هنإ يرمعلو )١...(. ةيكيضحلا ةليبقلا لحف «(...) ماعلا

 .هنم ةماع ةزاجإ ىلع يرصانلا اهالخ لصح ةبسانم تناكو 29 «هناوأ

 عضاوم يف يك يضحلا مسا اهيف ددرتي ام اريثك :يتشيدحخمتلل ”ليزنتلا راونأ" -

 .مج "به ىلإ هلصت ىلا ديناسألا ةصاخو «ةفلتخم

 مث «"ينارعشلا تاقبط" رصتخم هل «(م1861/ه1277 .ت) يترغرغاتلا ميهاربإ نب نمحرلا دبع (1)
 رك ذب هليذ مث .ةمحرت 208 اهددعو ةروهشملا اهمحارت ضعب "يك يضحلا تاقبط" نم سبتقا
 ((170 مقر مليفوركيم) ةماعلا ةنازخلاب ةخسن هنم دجوت .28 اهددعو سوس ءاملع ضعب مجارت

 .تنادورات «ديزوب دمحأ ذاتسألا ةنازخمب ةحخسن مث

 ةنازخلاب ةحخسن اهنم دجوت يارا يناتكلا اهب فرع «هخايشأو هديناسأ نمضتت «ةميق ةسرهف (2)
 .شكارع.ةيكلملا ةنازخلا ىلإ اهلقن مت ذإ ءاهيلع عالطالا نم نكمتن مل اننأ الإ «2/12933 مقر ةينسحلا

 .(229 :ةملاعلا سوسو «143/6-145 :يشكارملل مالعإلاو 2.1153 .ص سراهفلا سرهف عجار)
 فسوي نب ناميلس فيلأت نم «"ةيلوألاب لسلسملا ثيدحلا يف ةينسلا ةعلاطلا رودبلا" :ب اضيأ فرعتو (3)

 .(186 مقر مليفوركيم) .ع .خ ةحخسن اهنم دجوت «(م1815/ه1230 .ت) رصان نب ريبكلا دمحم نبا
 .117-130 .ص هتشانك نمض 88 .ج .ع .خ .ب ةخسبن هنم دحوت (4)

 .118 .ص «هيسفن (5)

 ةزئاج نمض) 1 :مقر .ع .خ مليفوركيم :(م1880/ه1297 .ت) يتشدشحمتلا دمحأ نب نسحلا (6)
 .211 :برغملا خرؤم ليلد :ةدوس نب مالسلا دبع :عجار .6(2 يناثلا نسحلا
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 اهيف عرب يتلا مولعلا مث «ىيخيضحلل ةرصتخم ةمجرت اهيف لجس :27"يلالهلا تايفو" -

 .هحءايشأو هتذمالتو

 ةياور يف هب هدنس لاصتال يغيضحلا نع اهيف ثيدحلا درو :©"يتانمدلا ةسرهف" -
 .ثيدحلا

 ٍُق "تاقبطلا" باتك ىلع دمتعا : لانكا قتال (آ.): 4ع أنو 771070021165 -

 باتكلاب فرعو « هب ةقلعتملا ةرقفلا ةمجرتب كلذو ىسوم نب دمحأ خيشلا رابخأ ءاصقتسا

 تايصخشلا لوح تامولعم هنم ىقتسا امك «ةيخيراتلا هتميقل ضرع مث ءزجوم لكشب
 .ةلحما يف اهب فرع ىلا ةيفوصلا

 ةقيدح" دومع نمض مجرتملا نع بتك :©"ينامعنوبلا نسحلل "ييضيضحلا خيرات" -
 نم اريثك تبيحنأ ّىلا ةيملعلا ةضهنلا ناك رأ دحأ»ب هفصو «"هتاقبط" عبط ةبسانك, "يبادآلا

 .هميلعت :ةينآلا رواحملا لالخ نم محجرتملا ةيصخشل ضرع مث .«رشع يناثلا نرقلا يف ءاملعلا

 تاظحالملا ضعب اضيأ لاقملا نمضتيو .هباتك ةميقو «هراثآو «هتذمالتو «هحايشأو «هلاوحبو

 .هنومضمو باتكلا عبط لوح ةيدقنلا

 ثيح «يكيضحلاب تفرع ىلا رداصملا نم 60" وناملا دمحأ نب دمحم تاركذم" -

 راسم نع ةرصتخم تامولعم مّدَقف «ةيسوسلا تابتكملا نع هثيدح قايس يف مجرتملل ضرعت

 .هتنازحخ هل تضرعت يذلا تتشتلا ىلإ راشأ مث «هتافلؤم ضعبب ركذو «هتايح
 ضرع مث ء,تاحفص سمح وحن يف ةلوطم ةمجرت هل درفأ :”يشكارملل "مالعإلا" -

 .(1973 ء1] .ح .ج نمض) 21 :مقر .ع .خ مليفوركيم «(يراغزألا) يصحفلا دمحأ نب هللا دبع (1)

 ىلع ديناسم ىلجأ"ب هتسرهف فرعت «(م1889/ه1306 .ت) يواعمجوبلا ناميلس نب ىلع (2)
 .40 .ص .ه1298 «ةرهاقلا «ةيبهولا ةعبطملا «"ناميلس نب ىلع ديناسأ ىلعأ ف «نمحرلا

 لانكاتمقتل (آ..): "؟[0هأع5 دانع !"طتكامأكع لان 5هنند5 جلب 2غا/1 5زذعاع", ند: ل عطنمو جمجوعوت1 عك, طةعاك, (3)

 1933, ا/ما. 2717, م. 7

 .(ةقرفتم عضاوم) دفاولا ةلحر :هللا دبع ينوهرزلا (4)
 .4 .ص «1938 ةنس «4623 ددع «ةداعسبلا ةديرح عجار (5)

 .320/3-322 :لوسعملا يف ةلماك يسوسلا راتخملا اهدروأ (6)

 تامغأو شكارم لح نم.مالعإلا :(م1959/ه1378 .ت) ىلالمسلا دمحم نب سابع ميهاربإ نبا (7)

 .4 :روصنم نب باهولا دبع :قيقحن 21983 «ةيكلملا ةعبطملا ؛مالعألا نم
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 هيلع لمتشت ام يف يشكارملا هدروأ ام ةدئاف ىلجنتتو .اخيش 18 مهددع غلابلا هحايشأل

 ىلإ راشأف «يميلعتلا هراسم نع ةضيفتسم تامولعم مدق 91 ينل سريف"

 هديناسأ ضعبب اذهشتسم هذيمالعل هتاراحإو هتس رهف ركذ مث .ةيوار هرابتعاب ةيملعلا هتناكم

 ركذ يف ضافأ مث ؛ييكيضحلا ىلإ هدنس دروأ :©"يسافلا ظيفحلا دبع مجعم" -

 .اخخيش [6 مهددعو هحن ويش

 : 2 / ,(3) . 0 . ا
 نأ حجارلا نم هنأ الإ ؛هيلع عالطالا نم نكمتن ىل . ”يناتكلل يك ذلا رطعلا حفن |

 .يكروبيإلا هذيملتو '"يبكيضحلا ةسرهف" هيف رصتخا هفلؤم

 ةديدج تامولعم نم هنمضتي امل ةصاخ ةيمهأ ردصملا اذه يستكي :©2"لوسعملا" -

 ءةرسألا تالاجر ضعبو يكيضحلا لصأل ضرع ثيح «هريغ دنع اهدحن املق فلؤملا لوح

 هنع هبتك امب دهشتسا امك «يميتشجلل "يكيضحلا بقانم" نم اماه امسق دروأ مث

 .يناتكلاو يشكارملا
 هل ةمجارتلا ليبق نم .يكيضحلا نع يسوسلا ثيدح نكي مل .(0)"ةملاعلا 0 _

 ةسردم ىلإ باضتقاب راشأو ءمحزرتنملا رصع يف ةدئاسلا ةيركفلا ةايحلا نع تامولعم.اندمأ اغإو

 نمض ةيشهيضحلا ةبتكملا فنص امك ءاهيلع لابقإلا مني ينلا تافلؤملاو ييخيضحلا
 ةعومج هلوح ىدبأ ثيح "تاقبطلا" هباتك ىلإ ضرعت ريخألا قو . سوسب ىربكلا تانازخلا

 .ةيدقنلا تاظحالملا نم

 يناثكلا يحلا دبع نب دمحم «تالسلسملاو تاخيشملاو محاعملا مجعمو تابثألاو سراهفلا سرهف (1)

 .353/1 :ءازجأ 3 يف ءسابع ناسحإ :قيقحت 21986 عبط «(م1962/ه1382 .ت)

 ةعبطملا ءنيأزج يف عبط «(م1964/ه1383 .ت) رهاطلا دمحم نب ظيفحلا دبعل خويشلا مجعم (2)
 .83/1-88 :م1932/ه1350 «ساف ةعبطمو ةينطولا

 .632 :سراهفلا سرهف رظنا (3)
 .298/11-325 :لوسعملا عجار (4)

 .210 «193 162 «144 .«90 51-85 :ةملاعلا سوس (5)
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 يف وأ «هذيمالت نع هثيدح قايس يف ييشغيضحلل هيف ضرعت :©””ةلوزج لالخ" -
 ءاملع رك ذ يف همحارت ضعبب دهشتسي امك .ةيسوسلا تانازخلاب ةدوجوملا هتافلؤم ضعب درح

 .اهراز ىلا قطانملا ءاحلصو

 ءرشع يناثلا يرجهلا نرقلا لالخ يسيإ ءاملع نمض هل محرت ياتو

 ءاملع نمض ةيركفلا هتناكم زاربإل فاصوألا ضعبي هالح مث ءيركبلا عرفلا ىلإ هبسنو
 .نحومس ةليبق ىلإ ةيهكيضحلا ةرسألا باستنا لامتحا ىلإ يضرع لكشب راشأ مث .هرصع

 ءانثأ باتكلا نم عضاوم ةدع يف ييكيضحلل ضرع ل خرؤم ليلد" -

 هتلحراو .”هتسرهف'و ؛هتازاحإو .هتارصتخمو ”تاقبطلا' باتك :هتافلؤم نع هثيدح
 ...زوزع نبا ىلع درلا يف هفيلأتو «ةيزاجحلا

 ةبسانمم هيلإ ةراشإلاب ىفتكا .4) ىسانكلا دمحأل "ةمجرتلاو خيراتلا رداصم مهأ' 9

 .هدوس نبا نع القن يكيضحلا بقانم نع هثيدح
 .يفيضخلا :هححف .هعسا مسر يف أطحخأ هنكل «ةرصتخم ةمجرت هل دروأ :©0"ةلاحك مجعم" -_

 ةحئالب كلذ ليذ مث ءيميتشجلا نع القن راصتخاب هل مجرت 5 لك وزلل "مالعألا" -

 ىلع رفوتي هنأ ىلإ "تاقبطلا" نع هثيدح ضرعم يف راشأو .افلؤم 18 اهددع غلابلا هتافلؤل
 .ءاطحخنأ ةدع اهنم ع وبطملا ىلإ ازعو ءاهنم ةطوطخم ةخسن

 يف ءاج ام ىلع ادامتعا ييخيضحلا نع ثدحت :29"ةيبرغملا تاعوبطملا مجعم" -
 .م1704/ه1116 اهلعج ثيح هتدالو ةنس يف أطأ هنأ الإ ,"سراهفلا سرهف"

 .63/1 :ةلوزج لالخ (1)

 ةعبط «رشع عبارلا نرقلا فصتنم ىلإ يرجهلا سماخلا نرقلا نم سوس يف يبرعلا ملعلا تالاجر (2)
 .44 70 .ص ه9

 .445 2348 2320 2300 «295 :266 :223 .ص «(م1969/ه1389 .ت) ةدوس نب رداقلا دبعل (3)

 دمحأل «يلاحلا نرقلا نم لوألا فصنلا ىلإ رشاعلا نرقلا نم ةمجرتلاو خيراتلا رداصم مهأ (4)
 .117-118 .ص «1963 ناوطت «يسانكملا

 :هبتك 2280/8 :1961 «قشمد «ةيبرعلا بتكلا يفنصم محارت «نيفلؤملا مجعم :اضر رمع «ةلاحك (5)
 .ءافلاو ةمجعملا ءاخلاب «يفيضخلا

 .15/6 :1980 «توريب ءءاسنلاو لاجرلا رهشأل محارت سوماق مالعألا :نيدلا ريحخ «يلكرزلا (6)

 .176-177 .ص 21988 الس «ينوطيقلا يسيردإلا يحاملا نب سيردإ :هبحاصل (7)
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 كلذو .هتافلؤم نم ةيذللر رك ذ عم ءارقلا نمض هبحاص هج ردأ .(1)" -يثحلا مجعم' -

 . يسيإ ةيواز باوصلاو :ميملحلأ قرش اسأ ةيوازب

 هتلحر نع ثدحت هيفو :2يرارجلا سابعل "ةيزاجحلا يبغيضحلا ةلحرل لخدم" -

 .هتافلؤم نم اضعب رك ذو ءاهبحاصل ةمجرت عم ةلحرلا تايوتغ صيخلت نع ةرابع وهو «ةيزاجحلا

 مث «هل ةزجوم ةمجرت عم «هتافلؤم ىلإ اهيف راشأ 7 يبرفملا خيراتل ةيبرعلا رداصملا" -
 "تاقبطلا" هباتك بيترت يف هيلع راس يذلا جهنلا

 .مهمجارت لالخ نم نيفورعملا نيقارولا نمض هفنص :©2"ةيبرغملا ةقارولا خيرات" -

 .هب لصتت ىلا هديناسأ ضعبل ضرع امك

 اهلالخ نم اندرأ «ييخيضحلل تمجرت ىلا رداصملا نم هيلع عالطالا انل رسيت ام اذه

 ةلحرملا ىلع زك رت .ةرصتخمو ةبضتقم تاباتك اهبلغأو .هتيصخشب ةلماشلاو ةيفاولا ةطاحإللا

 نم تامولعم ىقتست اهتيبلغأ نأ امك «فيلأتلاو سيردتلل رّدصت ثيح هتايح نم ةريخألا

 :أامه 2«نيردذصم

 .يخيضحلا نع ىميتشجلا هبتك ام-أ

 .هئاراو هخايشأو هرابخأ نع تادافإ نم هتافلؤم هنمصت ام حب

 .هلوح بتك امث ةدافتسالاو «هسفن نع وه هبتك ام ىلع دمتعنس اننإف ءساسألا اذه ىلعو

 (1972 ةعبط هللا دبعنب زيزعلا دبع هبحاصل ءىصقألا برغملاب ءارقلاو نيرسفملاو نيثدحملا مجعم (1)
 .78 :شماحلا عجار «29 .ص

 .46-66 .ص «1986 ةنس «10 :ددع «لهانملا :ةلحب عجار (2)

 .229 :222/1-223 :برغملا خيراتل ةيبرعلا رداصملا :ينونملا دمحم (3)

 ءطابرلا «ةيناسنإلا مولعلاو بادآلا ةيلك تاروشنم نمض «ةيبرغملا ةقارولا خيرات :ينونملا دمحم (4)

 .117 .ص ء196]

 .43-44 211 .ص «1987 ةعبط «تولصملا ديشر هبحاصل (5)
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 هبسنو هلصأ 2
 3( يزوناملا 0 وكللا )1( يطاوسراتلا ناميلس ندمت ن هللا دبع نب دمحأ نب دمحم وه

 تمجرت يلا رداصملا ضعب ف ظحاليو .هللا دبع وبأ هتينكو 27 ييكيضحلاب رهتشاو «يسيإلا

 ةداعو 9 كلل 227 يركبلا (0) ىل وزجلا «يسوسلاك ةماع ةغبص تاذ ىرحخأ باقلأ ةدايز هل

 .يكيضحلا دمحأ نب دمحم :لكشلا اذه ىلع هتبسنو همسا وه بتكي ام

 ءاهبسن دومعو اهرارقتسا فورظب قلعتي ام ةصاخ «ةضماغ اهرابخأ ودبتف هترسأ امأ

 دنع امك حجارلا ناك نإو ءطاوسرات ضومحمب ترقتسا ىتم قيقدتلا هجو ىلع فرعن الف

 .توارفات زك رم نم بونجلا يف عقتو «طاوسرات ةيرق ىلإ ةبسن (1)
 .طاوسرات ضوح عطقي يذلا يداولل ميدقلا مسالا وهو ءتسوكلواديإ فيسأ ىلإ ةبسن (2)

 «يبرزيإ ء,تشيضحهموأ :اهارق نم «توارفات نم يبرغلا بوندلا ىلإ عقت ءزونامأ ةليبق ىلإ ةبسن (3)
 ...فيسرحلأ ءرومزأ ءريداححوأ يه

 .توارفات نم يقرشلا بونجلا ىلإ ةعقاولا تاعفترملا نطوتست :يبسيإ ةليبق ىلإ ةبسن (4)
 دجنو .يقيضحلا /يضيضحلا :لاقيف «فاقلاب ىرخأ انايحأو «ةفوقعملا فاكلاب ةملكلا بتكت (5)

 نفدم هنإ لاقي «"' هيضوحأ مرغإ"ب فرعي لالمس واديإ ةليبق "سابع تيان نلاغيإ"ب اناكم
 :يف نأشلا وه امك سوس نم عضاوم ةدع يف ةملكلل ةلثامم ءامسأ درت امك .يبخيضحلا دادجأ

 .ناجيوو «تينزيت يحاون ءصاصحألا
 وم" نيفد وهو فىطيضحأ هللا دبع نب دمحم فرعي يفوص ىلإ "نانفألا ةضور" بحاص ريشيو
 ةرسأ بسن دومع لحاد كلذك همسا ىلع انفقو دقو .شكارك.زيزعلا يبأ ةبق برق "روصقلا

 .يكيضحلا ةرسأب هطبرت ىتلا ةقالعلا ةعيبط لهجن اننأ الإ .وبارغوم
 لوادتلا يف ةظفللا ةلالد ديدحت نم نكمتن مل ذإ «ةلكشم فلؤملا هلمحي يذلا بقللا حرطي

 :ةيعامتجا ةناكم ىلإ زمرت ةغيصب قلعتي رمألا نأ وأ ءيناكم ءامتنا ىلإ بقللا ليحي له «ىلحلا

 .ةيحور وأ ةيملع
 ىلإ هنول ليمي يذلا ناسنإلا يأ ,نجهملا ىلع ةيانك ةداع درت ديدشتلاب هي طوخأ ةملكف

 :اهنم ؛:ةرسألل ةيحورلاو ةيملعلا ةناكملا زاربإ ىلع بصنت اهلكف ىرخألا تاضازتفالا امأ .داوسلا

 وأ ءىلعألا ضوحلا :ييخِيإ ضوحلا وأ ؛ضوحلاك وأ ءضوحلا هبشي :ىنعمب ءاَشيَأ ضوحلا
 ةيحورلا ةناكملا زاربإو «ةفرعملاو ملعلا يف رحبتلا نع ةيانك ...ضايفلا ضوحلا : ييطنيإ ضوحلا
 .ءاطعلاو ةبوصخملا ىلإ زمري ام ةداع انه ضوحلاو .ةيونعملاو

 .(ةصاخ ةخخسن) وبارغوهل ةرسأ بسن ةرجش «269 :نانفألا ةضور -
 .29 :نيثدحملا مجعم 215/6 :يلكر زلل مالعألا 81/4 :يشكارملل مالعإلا :عجار (6)
 .70 :ملعلا تالاجر (7)

 .223 :برغملا خروم ليلد :رظنا (8)
-397- 



 ا اهسفن ةرتفلا يف يأ «نماثلا يرجهملا نرقلا لبق ثدح دق دق (7يسوسلا

 يسوسلا راتخملا ركذيو 2"ريداهحوأ يميل" ةيرقب يترانمتلا خيشلا ميهاربإ نب دمحم لآ

 0 يا ع اياب لا لا" هيقدر لا عوانرا اللول نم يالا ةسأ اها

 ةليبقب طاوسرات ضوح وأ ةيرق ىلإ ترحاه اهدعب ءاهسفن ةليبقلا نم "نلاغيإ" ىلإ اهنم عرف

 (”يرفعحلا عرفلا ىلإ بستتنت اهنأو «زونامأ
 رارقتسا ىلإ تدأ ىلا ةماعلا فورظلل يبيرقت ديدحتب مايقلا مئالملا نم نإف نكي امهمو

 ةطبترملا تادنتسملاو قئاثولا رفوت نيح ىلإ الوهجم كلذ رابخأ نم ريثكلا ناك نإو «ةرسألا
 تاكرحت نم ةيسوسلا لئابقلا هتفرع ام. اطبترم اذه اهلقنت نوكي نأ دعبتسي ال اذل .ةرسألاب

 ةيكرح نم كلذ قفار امو « ”عساتلا يرجهملا نرقلا يف "اقأ"و "تلودمان" ميدهت بقع

 :ةئبوأو فافج نم ةيعيبطلا ثراوكلا يللاوت ىلإ ةفاضإلاب «ةيرشبلا تاعومجملل لوحتو
 طسولا ىلإ عقاولا طاوسرات ضوح ةيبذاج لافغإ نود «لئابقلا نيب ةرمتسملا تاعارصلاو

 نيبو ؛«بونجلا ةهج نم ترانمت تاحاو نيب قيرطلا فصتنم يف ريغصلا سلطألا نم يبرغلا
 ضوحلا نأ ىلإ ةفاضإ .ةزيمتم ةيفارغج ةيعضو يف «لامشلا ىلإ ...نلمأ «هللا دبع تيأ لئابق
 نأامك .ةيراجتلا لفاوقلا رورمك. حمست ةيعيبط تارمثم ربع ىرحخألا قطانملا ىلع حقفني

 .ناكسلا تايجاح يبلي يذلا لكشلاب ةرفوتم ةيفوحلا هايملاو ةعارزلل ةحلاصلا يضارألا

 اهراودأ رابخأ ىقبتو «ةرسألا راسم يف ةزيمتم ةلحرم لكشي رارقتسالا اذه نإ

 لصأ اهيف عحري ةراشإ رخخآ عضوم يف "يسوسلا دروأ دقو .ةدودحم ةينيدلاو ةيعامتجالا

 ةليبقلا نم "اضرهحوأ" ةيرقب ةدوجوملا اهكالمأ ضعبل ضرع مث ءنحخوم ةليبق ىلإ ةرسألا
 .مهتليبق (ُنَراْغُعِلِ) نايعأ نم اوناك اهدارفأ نأ ىلإ راشأو ءاهسفن

 .298/11] :لوسعملا (1)

 .زونامأ ىرق نم ةيرق "ريداححوأ يكل" (2)
 نأو ءيخيضحلا ةمومع ءانبأ نم «نييلالمسلا "شوناخلا تيأ" نأ ىلإ يسوسلا راتخملا ريشي (3)

 .(قباسلا عحرملا) .رحإ لآ يديأب تلازام مهكالمأ موسر

 .44-70 :يركبلا عرفلا ىلإ ةرسألا بسني "ملعلا تالاجر" يف امنيب :ةحفصلا سفن «قباسلا عحرملا (4)
 - لارداتصقتل (آ.): 0م. ©, م.م. 2 5(

 - لانكا ا راقنل (آ.): غ7: معاأا 00187712 8280: ]ع 1 هعونمتلمإا, !.[1. الأ ., 23215, 1954, 2. 0

 .70 :تالاحر (6)
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 قح يف يسوسلا هلجس يذلا ظفحتلا كلذدب ازعوم هنوك ودعي ال حرطلا اذه نإ

 طظفحتب لماعتلا بجي اذل ؟”ن_حهومس ةليبق ىلإ نييغلإلا ةرسأ دج بسن امدنع يبكيضحلا

 بتك هنأب املع «ييخيضحلا لوح 9"يبرعلا ملعلا تالاجر" هباتك ف يسوسلا هدروأ ام عم

 .لوسعملاب اهنود يلا ةميقلا تامولعملا نيودت لبق

 ميخيو ءالوهجم ىقبي اهطاشنو اهراودأ نإو «ميدق ضوحلا يف ةلئاعلا رارقتسا نإ ءالامجإ
 نيدعبألا هدادجأ ضعب دروأ دقو .يكيضحلا ةيصخش زورب لبق اهتالاجر ىلع تمصلا

 رصتقا امنإو ءيركفلا مهاوتسمو مهممجارت نع ةيفاك تامولعم انل لجسي مل هنأ الإ «نييرقألاو
 ٍ :مهنم ركذنو .مهتامارك ركذو مهميظعتو مهيلع ءانثلا ىلع

 هالحو «ىلعألا هدجج خأ وهو :©يسوكللا يطاوسراتلا نسحلا نب دواد نب دمحم -

 .م1582/ه990 قوت ءروهشملا دباعلا حلاصلا يلولاب

 هفصو ءرشاعلا يرجهما نرقلا لهأ نم وهو :©”يواضرحلوألا نامثع نب هللا دبع -

 .يلولا كسانلاب

 .م1648/ه1058 يفوت ,دهازلا حلاصلاب هالح :”ريقفلا ىبحي نب دمحأ نب دمحم -

 .هتامارك ضعب ركذ ءكسان قوص وهو :”نسحلا نب دواد نب ميهاربإ نب هللا دبع -
 .م1675/ه1086 قرت

 ريثك .ءاحلاص الضاف ناك هنأب هفصو ءهدج ونص وهو :0ناميلس نب دمحم نب دمحم -

 .م1711/ه1123 قوت «مارتحالا

 .اهتافشاكم. ةف ورعم تناكو «تاماركلا نم ةلمح اهقح يف دروأ :©)هلإ دبع تنب ءاوح -

 يقرشلا بونجلا ىلإ عقتو هسفن مسالا لمحي داو ىلع نوم ةليبق رقتست .600 مقر ةمجرتلا رظنا (1)
 .ةيوارحصلا شماوهلا تاحاوو ريغصلا سلطألا لام نيب يعيبط رم نع ةرابع يهو .توارفات نم

 .131 :نايعألا تايفو يف نانفألا ةضور :يرارهلإلا دمحأ نب دمحم «71 :تالاحر (2)

 .342 :مقر ةمجرتلا عجار (3)

 .546 :مقر ةمجرتلا (4)

 .343 :مقر ةمجرتلا (5)

 .601 :مقر ةمجرتلا (6)

 .463 :مقر ةمجرلا (7)

 .260 :مقر ةمجرتلا رظنا (8)

20 - 



 -اريغص ناك امل- هلاصتاب هربخأ هنأ نم هركذ ام الإ هدلاو نع يخيضحلا انثدحي الو

 نع اريثك ركذي كلذ لباقم فو «© ”ىسوم نب دمحأ ةيوازب رصان نب دمحم نب دمحأ خيشلاب
 .يملعلا هليصحت ءانثأ هتعر ىلا هتدلاو

 نأ ودبيو ؛عرولاو حالصلاو نيدلاب ةروهشم ةرسأ يف عرعرت ىيخيضحلا نأ اذإ رهظي
 رسفي ام اذهو «يفوص كولسب ةموحفم تاداعو ديلاقتب اطاحم ئيدلا طسولا اذه يف أشن محزتملا

 .ةبيرغلا وأ ةلوبقملا اهنم ءاوس ءصيحمت وأ دقن نود همجارت يف تاماركلا عاونأ ركذ يف هبانطإ

 هتايح لحارم (3
 هرارقتسا ءانثأو يميلعتلا هراسم ةليط يغيضحلا رابخأ عبتت روحا اذه يف لواحنس

 نأ ىرتسو .ةنيعم راودأب مايقلاو ةبلطلا جيرختل يملعلا هليصحن فظو ثيح «يسياب

 ديدحت نككو .محزسملا ةيصخش عبطي يذلا صقنلل ارظن لحارملا ضعب يف ةبضتقم تامولعملا
 : يهو «هتايح يف ةيساسأ لحارم

 يلوألا ميلعتلاو ةأشدلا ةلحرم (1-3
 اطسقو هتلوفط ىضق اهبو «22ء1706/ه1118 نابعش ف طاوسرات ةيرقب انمجرتم دلو

 ىلع فرعتلا بعصيو .ةياعر نسحأ هتعرو «ةيانعب هتطاحأ ةرسأ يف أشن .هبابش نم اريبك

 ناكو .لافطألا نم هريغك ةطيسب ةريسم درمم ودعي ال رمألا نأ ديب «ةقدب ىلوألا هتايح

 :«فاك ريغ نيقلتلا اذه نأ ودبيو « ”يفيسرهلا ميهاربإ نب هللا دبع هيقفلا دي ىلع هذحأ

 نب دمحأ نأ هيبأ نع يوريو .تلاورزاتب ىسوم نب دمحأ ةيواز ىلإ هلاسرإ ىلإ هترسأب ادح امي

 درتو «ةينيد ةرازمو ايملع اركرم ةيوازلا تحضأ دقو «تلاورزات يداول ىرسيلا ةفضلا ىلع عقت (1)

 .تاقبطلا نم عضاوم ةدع يف ةقطنملاب يملعلا اهعاعشإ لوح تاراشإ

 رابخأ ءالجتسا يف اهب دهشتسي امك ؛"هتاقبط" نم عضاوم يف هتدلاو ىلع اريثك فلؤملا شي (2)
 كنلذ رسفي الأ .يتراغرغاتلا هلوح هبتك ام يف هب اهتيانع رهاظم درتو .ةقطنملا ءاحلصو ةفوصتم
 .(10 :(.س.م) يتراغرغاتلا عجار) ؟ريغص وهو هابأ دقق هنأ

 قفتت رداصملا ةيبلغأ نأ الإ ءه1116 :”يزوناملا تاركذم" ف امنيب ءه1119 :"يلالحلا تايفو" ف (3)

 .ه1118 ةنس ىلع

 (71 :تالاجر :عجار) "هتاقبط" يف ييغيضحلا هيلع ىنثأ ءورواهسأ ةيرق نم ئرقم هيقف (4)
 .(] :نويهحيضحلا
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 ثيح اقأ ةقطنم ىلإ لقتنا اهنمو ؟'ايبص ناك امل هتحول يف هل أدب يذلا وه رصان نب دمحم
 ةروس نم هحول هل دوج يذلا ءيعردلا يطبارملا يروكلا دمحم نب دمحأ خيشلا نع ذأ

 (©بيعشوأ تريداحملات ةيرقب لوبهأ خيشلا نع ذأ امك ,©ناقرفلا ةروس ىلإ ةرقبلا

 ةبحو يملعلا همهن زربو «ليصحتلل ادادعتسا ىدبأ هنوك ىلإ يتراغرغاتلا ريشيو

 هخيش هرجزف «ةيرقلا دوهي هام افينع افرصت فرصتي ناكو ءاريغص لازام وهو ةفرعملل

 هسأر ىلع حسمف هخيش هرضحأ اذل «هذاتسأ رماوأب لابم ريغ هتافرصت يف ىدامت هنأ الإ ءارارم

 .حالصلاو ملعلا لهأ نم نوكيس لفطلا نأ هدافمو «©”«ةيالوو ملع سأر اذه» :الئاق

 .هتايح ةليط

 سوس ءاملع نع ذخألاو لاوجتلا ةلحرم (2--3

 دعبف «ةساردلاو ليصحتلا لحأ نم ةقطنملاب هلاوحت و هرفس نع ريثكلا ءيشلا فرعن ال

 يضرب نأ باش وهو ةصرفلا هل تحنسو ملعلاب هفغش دادزا يلوألا ميلعتلا ةلحرم زاتحا نأ

 لادا" ةيواز ىلإ راسف .هرصع ءاملع سلاجم روضحل الهؤم حبصأو «يملعلا همهن

 مث .فوصلاو يهقفلا هنيوكت ةدمع وهو «يباوصلا دمحأ خيشلا دنع ةسامب "نهزرمأ

 نب هللا دبع :مهو .ةنيابتم ةيفارغج تاالاحجب ف نوعزوتي مهو .هرصع ءاهقفو ءاملع سلاح

 :ةكوتشهب يميهاربإلا هللا دبع نب دمحأو ءيدماحلا نسحلا نب دمحمو ءيكومسرلا ميهاربإ

 .99 :مقر ةمجرتلا عحار (1)
 .106 :تاقبطلا رظنا (2)
 يداليملا نرقلا لالخ تحبصأ ةقطنملاف ةراشإلل .اقأ ءاسؤر نم مهو «نيلاحرلا نم لوبهأ ةرسأ (3)

 نم مهجرخت دعب مولع ةدع يف اهئانبأ غوبن ىلإ تاراشإ درتو ءاينيدو ايملع ازكرم رشع نماثلا
 ىلإ نون يداو نيب طسوتي يذلا اقأ عقوم ساسألاب هدرم لوحتلا اذه نأ ودبيو .تورهمات
 42/3 :ةلوزج لالخ «10 :يتراغرغاتلا :عحار) .يقرشلا لامشلا ىلإ ةعردو يبرغلا بونجلا

 .(614 :ةيركفلا ةكرخلا

 .(.س.م) يتراغرغاتلا (4)

 .هسفن (5)
 .4 :ةداعسلا ةديرج 22 :يبكيضحلا ةلحر «(.س.م) يتراغرغاتلا 2,79 :تاقبطلا (6)

 2 :يكيضحلا ةلحر 2( .س.م) يتراغرعغاتلا 02 :نويهحيضحلا )7

31 



 دبعو «يلازوهلا يلع نب دمحمو «يلالمسلا يسابعلا دمحم نب دمحأو ءيكومسرلا ىحي نب دمحأو
 نب ديعسو «يبشلا ىبحي نب دمحمتو «يلالمسلا دمحم نب ميهاربإو «يهبنملا يدايزلا يلع نب ميركلا
 نود .مهريغو ؛'"”يشوكاتلا دمحأ نب دمحمو «يحرتلا ىلع نب ركب وبأو «يبشلا نمحرلا دبع

 (©طاوسرات هتدلبب هلوزن ءانثأ ليبحرشلا نيسح خيشلاب ركبملا هلاصتا ىسنن نأ

 تايلاعفلا نع ذخألا ىلع لمع امنإو «دحاو يملع زكرم ىلع رصتقي مل هنأ ودبيو

 هتيصخش نيوكت يف ايساسأ يسابعلاو يباوصلا هخيش ريثأت ناكو .كاذنآ ةدوجوملا ةيركفلا

 ةقيرطلا ةدمعأ نمو رصان نبا خيشلا ةذمالت نم هعويش لج نأ امك «ةينيدلاو ةيركفلا

 .سوسب ةيرصانلا
 ةنيدملاب هماقمل اددحم اخيرات دروي الو « ©” شكارم ىلإ لاحرلا يخيضحلا دش اهدعب

 دمحمو ءريغصلا ينارفإلا دمحمو ءيعردلا هللا دبع نب دمحم :لاثمأ اهئاملع ضعب نع هذحأو

 دورول ءقرشملا ىلإ هتلحر لبق مت دق كلذ نوكي نأ دعبتسي ال هنأ ديب «2”يلدبع وبأ جاحلا
 سوس نم هخياشم طقف نمضتت اهنأب املع «"ةيزاجحلا هتلحر" يف شكاركب.هليصحت رابأ
 .السو سافب هماقمو برغملا ىلإ هتدوع رابخأ لمشت الو ءقرشملاو شكارمو

 ةيركف قافآ نع ثحبلا وأ قرشلا ىلإ هرفس ةلحرم (3-3
 ؛طاوسرات هدلبب خيراتلا كلذ يف لازامو ءانمجرتم لابي رطخي قرشلا ىلإ رفسلا نكي مل

 يداوب طاوسرات انتدلب يف ملعلا نم لئاسم يف ركاذتن ذئتقو يل باحصأ عم تنك» :لاق

 نع ربعت ةفيطل ةقارشإ همانم ف ىأر هنأ اهدافم ةياكح "هتلحر" ةيادب يف دروأو 29 «ةسوكل

 قايس نم مهفيو «جحلا ىلإ هتوعد برقب امزعو اتابث هتدازو «هدوارت ىلا مالحألاو لامآلا

 ناكف .هلامآ قيقحت نود قباسلا يف ةيداملا تاقوعملا تلاح دقو .ملعلاب دوزتلا يف هتبغر كلذ

 .باتكلا اذه نم 36 .ص «يناثلا لصفلا يف هحايشأ نع ليصافت رظنا (1)
 .205 :تاقيطلا «.7-8 :ةلحرلا (2)

 تاحيملت نم "هتلحر" يف هدروأ ام ءانئكتساب ءضومغلا نم ريثك شكارم. هذخأ ةلحرم فنتكي (3)
 .اهيف اهاضق ىلا ةينمزلا ةرتفلاو ةنيدملا سفنب يميلعتلا هطاشن لوح رداصملا تكست امك .ةيضرع

 .(7-8 :ةلحرلا عجار)

 .40 .ص «يناثلا لصفلا عجار (4)

 .1 :ةلحرلا (5)
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 هيلع ئئراط ضرم ببسب رفسلا ةقفن همع نبا هل ددس نأ

 هرابخأب فيرعتلل ردصم مهأو :م1739/ه1152 ةنس يف قرشلا ىلإ هرفس ناكو

 وهو «قرشلاب هماقم اذكو «هب رورملا جيجحلا ْبكَر دّوعت يذلا جيجحلا قيرطب هرورم لالخ
 لوح هتاعابطناو هتادهاشمو هتالقنت نع ةقيقد ليصافت نمضتت اهنأل ©"ةيزاجحلا هتلحر"

 ةبسانم اضيأ ةلحرلا تناكو .اهراز يلا ةزرابلا تاطحملل ةيعامتجالاو ةيداصتقالا لاوحألا

 .حلاص هيخأو «يطمللا دمحم نب دمحأك «ةساملجس ءاملع ضعب ةرايزل يبغيضحلا اهلغتسا

 ناك امنإو ؛ةسدقملا عاقبلا ةرايزو جحلا ةضيرفل ءادأ درحم هيلإ ةبسنلاب جحلا نكي ملو

 دحأ هدوار جحلا ةضيرف ءادأ دعب ذإ ءملعلا نم ةدازتسالاو ةقطنملا ءاملعب كاكتحاللا هنم دصقلا

 :لاق ؛رصم ىلإ باهذلا ررقو اهمظعتسا هنأ الإ «ةسدقملا عاقبلا ةرواجم نييسوسلا هباحصأ

 ةياعرو ةظفاحملا قيطأ ال .يسفن ثبخو يلاح ءوس نم تملع امل رصمع اهيلع تمزعو»

 (©) «ميسلا ماقملاو ميظعلا نانحلا كلذ يف ةمرحلا

 ليصحتلل ةيفاك يهو «نيتنس ىلع دزت مل ةريصق تناكف ةيرصملا رايدلاب هتماقإ ةدم امأ

 رضح نمم ضعب ءامسأ انل لجسو «ةيهقفلا بهاذملا فلتخم نم رهزألا ءاملع ءاقلو يئرعملا

 .يوالحطلا رمعو ؛يردنكسإلا ىفطصم نب دمحأو ؛يوامعلا دمحم نب دمحأك مهسلاحب
 هل تناك امك .مهنع اهذحأ ىلا بتكلاو مهسلاجب فصوو .مهريغو رولا دمحأو

 .رهزألا ةبلط عم ةديدع تاللاصتا

 ماه رثأ تاذ (ه1154 ةيادب-ه1152) قرشملاب اهاضق ىلا ةرتفلا تناك دقف ءالامجإ

 ناك و «ةديدج براشم ىلع هحاتفناو هركف قيمعت ف تمهسأو «ةيملعلا هتيصخش نيوكت ف

 .هركف هيجوت يف ريبك رثأ كلذل
 ةيبرغملا ندملا ضعبل هترايزو هعوجر ةلحرم (4-3
 /ه1154 ةيادب يف برغملا ىلإ هعوجر نع تامولعم يأ ةقباسلا "هتلحر" نمضتت ال

 ردصملا ”تاقبطلا" هباتك ىقبيو «ةلحرملا هذه فلي يذلا ضومغلا رادقم نيبي اذهو ع 41

 بلاطلا «يكيضحلا كزتي مل راطإلا اذه يفو .ةبضتقملا تاراشإلا ضعب نمضتي يذلا ديحولا

 1 :ةلحرلا (1)

 .42 .ص هتلحر نع ليصافت رظنا (2)
 .47 :هسفن (3)

 .باتكلا اذه نم اهدعب امو 36 .ص «هخايشأ عجار (4)
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 لصتي نأ نود -كاذنآ يفاقثلا نزولا تاذ- ةيبرغملا ندملاب هرورم ةصرف ءرهزألا ةفاّقثب عبشتملا

 ءانبأ عزانت ببسب رارقتسالا مدعو بارطضالاب ةمستملا ةيسايسلا فورلظلا مغر ءاهئاملعب

 .مكحلا ىلع ليعامسإ يالوم
 نب دمحم و «ينانبلا نسحلا نب دمحم نع ذخألل ةبسانم اهب هتماقإ ةدم تناك ساف ىفف

 مهلكو ءرداقلا دبع نب دمحم نب دمحأو «يسافلا هللا دبع نب رمعو ء«سوسج مساق

 ةنس ةيادب ف رهشأ ةثالث ةدم اهب ثكم يلا الس ةنيدم ىلع جرع كلذ دعب (9هوزاجأ

 يف عاطقلا فوح هيف انرصح» :تاقرطلا يف نمألا مادعنا كلذ درمو ,م1741/ه1 4

 .ةرشابم هنع ذحأو 2 ىلاكدلا هللا دبع نب دمحأ خيشلا مزال اهيفو ,©«قيرطلا

 ىلع ديكأتلل يفكت «يبكيضحلا ةايح يف ةغلاب ةلالد ةلحرملا هذهل نأ ىلإ قبس امم صلخن

 ءاهبحاص ىلع ةيملع ةعمسو ةرهش نم كلذ هيفضي امو «مهريغو ساف ءاملع ةزاجتسا ةيمهأ

 .فيلأتلاو سيردتلا ىلإ فارصنالل ازفاحو

 يسياي هرارقتسا ةلحرم (5-3
 فاطملا هب رقتسا مث .هسأر طقسم ىلإ عجر هميلعت لحارم ييكيضحلا لمكأ نأ دعب

 مساقلا يبأ خيشلا ةيوازب رارقتسالا ررق ىتم فرعن الو .يسيإ ةليبق نمض 2لاليفأ ةيوازب
 هسفنل هاضترا يسيأب هرارمتسا نإف نكي أمهمو «كلذ ىلإ هتعفد يلا بابسألا الو «ياليفلا

 الإ 9ةيلئاعلا تاطوغضلا نع ادعب رثكأو القتسم حبصأ ذإ ءامساح افطعنم تفرع هتايح نأو

 فاكتعالا يف هتبغرب وأ «ةطراشملا ةرهاظب طبترت ىرخأ عفاود ضارتفا يف اعنام ىرن ال هنأ

 تاعارص نم يناعت ةقطنملا نأ انملع اذإ رثكأ كلذ حضتي ؛ةماع ةيفوصلا ىحنم وهو «دهزتلاو

 "هتسرهف" رظنا (1)
 .110 :تاقبطلا (2)

 .118 :مقر ةمجرتلا رظنا (3)

 يلاليفلا مساقلا وبأ خيشلا رقتسا اهبو .توارفات نم يقرشلا بوندلا ىلإ عقتو «يسيإ ةليبقب دجوت (4)
 دبع نب زيزعلا دبع ذاتسألا طلغ دقو .(8 :مقر ةمجرتلا عحجار) .هروهشم ةيواز د ثيح

 ةيبرغملا ةيدابلا" :عجار) .أطخخ وهو ءاسأ ةيوازب سيردتلا ىلوت ىيخيضحلا نأ ىلإ راشأ ثيح هلل
 1 .(63 .ص «1984 «(34 :ددع «لهانملا ةلجم ,”"يراضحلا اهعاعشإو

 «طاوسرات ضوحمب ارقتسم ةرسألا نم رخآلا عرفلا يقب «يسياب اهيف رقتسا ىلا ةزتفلا دودح ىلإ (5)

 سيردتلا سرامي وهو هيلع اهريغو بوبحلا دورو ليلدب هكالمأ يف خيشلا فرصت رمتساو
 .(4 :نويحكيضحلا) .ةيوازلاب
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 .ريغصلا سلطألل ةيبونحجلا شماوهلا نيب رصحني ءارعو ايلبج الاحب لثمت اهنأو «ةرمتسم ةيلبق
 .ةيرصانلا ةيوازلا ذوفنل ةتوافتم تاحردب ةعضاخ قطانم ىهو «لامشلا يف ْنلُمأ ضوحو
 فرصنا ثيح ءاهقيقحم ديري ناك ىلا ةيملعلا ةعمسلا ةقطنملاب هماقم هل أيه دقف «ةراشاللو

 .ةبلطلا نم ريبك ددع هيلع جرختو ,هسيردت تاقلح ىلوأ اهب تدقعناو ءظعولاو سيردتلا ىلإ
 تاذ ةينيدلا هتئيب نع اريبعت هتاباتك تءاجو «فيلأتلا يف هطاشن نم رخآ ابناج فرص امك

 7يفوصلا عباطلا

 هتافو (6-3

 هاثر دقو م1775 ربنتش 15/ه1189 ماع بحجر 19 تبسلا موي خيشلا ةافو تناك

 :اهصن ةديصقب 0 يتادهخستلا دمحأ نب دمحم هذيملت

 (7 دجولا ةعول نم كانيع هبكستو 2ٌدح ىلع قامأ نم يرجي عمّدلا عد

 دجنلاو لهسلاب سوسلا دالب ترانآأ هب يذلا مامإلا خيشلا ةبيغ ىلع

 دعب الب مانألل ءانف كاذف اهلابج تكد ضرألا ام اذإ يرمعل

 دمغ يف نييحلا رسق ىلع ميشف 0 ادعلا ىلع لس نيدلا ميرصل ايف
 دعلا نم الامتكاو اباسح تهانت امدعب ةضيرفلا ف لوع لعدأو

 درفلا بحجر يفو ةبورعمويب 2 هئزرب انيهد شقفط" ماع يفف

 دعبم ريغ هلوه فوخم رمأو  هدعب لحم او شيعلا كنضب انرصف

 دوعلا فو ادب قلخلا رومأهيلإ 2دعب نمو ليبق نسم رمألا هللف
 دراوشلا تاعفانلا مولعلا رطمق 2ىدمهلا ةاسنم ىسيإلا مامإلا اندقف

 يدجيامب ناو ريغابيجم هارت 2 هديعب نيلئاسلا باوحل نمف
 دصرمءاهنع لهجلاعافدلاهب اطبار اهيمحي نيدلا روغثل نمو

 بحجر 19 ةعمجلا موي :يتراغرغاتلا رصتخم يفو ءهه1189 لاوش 17 تبسلا :يلالهلا تايفو يف (1)

 هتيشاح رهظ ىلع دمحأ هنبا هديق يذلا خيراتلا هنأل ارابتعا روكذملا خيراتلا انتبثأ دقو .ه1 9

 .(85/4 :مالعألا :عجار) .يراخبلا ىلع
 .باتكلا اذه نم اهدعب امو 54 .ص هذيمالت لودج رظنا (2)

 «ينارمعابلا مصتعم ميهاربإ نب دمحم موحرملا ةنازخب اهيلع انفقو دقو «ليوطلا رحب نم ةديصقلا (3)
 .تنادورات
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 دلصلا رجحلاو ءامجع نم اهيفامو 2 اهدعب ىندألاو ىصقألا سوس هكبتل
 دوطلاو داولا نم اهيلاوحبامو اهليصأو ةركب يسيإ هيكبتو
 ددمن تآ لهجلاجرهنكلو  هدقفل مامإلا يكبأ ام كرمعل

 دقوت دعب ىفطأ لالض نم مكو ةتامإ دعب اهايحأ ةنس مكف

 دحوم لك نيعارقماجيهب 2ارفسم ضيبأ نيدلا هحو حبصأف
 دوعتمل فولنأملل ةدرربم هقرف دعب نم سوفنلاةمغايف

 دحللا ةيبغ يف كسلا اًيرب حوفت 2ةيحت انم رودلا انخيش ىلع
 هنعاشم (4

 ردصم مهأو ,ءقرشملا وأ برغملاب ءاوس خياشملا نم ةلمح نع ييكيضحلا ذأ

 هنيوكت ف ريبك رودب تماق يلا ةيملعلا تايصخشلل ةنمضتملا "هتسرهف' وه هخويشب فيرعتلل
 ءاهب هوزاجأ ىلا تازاجإلا مث ؛,مهيلع اهسرد ىلا تافلؤملا ركذي اهيفو ءيفوصلاو يركفلا

 :ييلاوتلا ىلع مهو
 يك يضحلا خويش لوأ :(م1728/ه1140 .ت) ”يفيسرشخلا ميهاربإ نب هللا دبع -

 هعم اندهاش دقو» :هنع لاق .نآرقلا ظفحو «ةباتكلاو ةءارقلا ئدابم ملعت هيلعو «طاوسراتب

 © «ةريثك هلئاضفو «ةميظع تاكربو ءاّماع اضئاف ارهاظ ارس
 :يكيضحلا هنع لاق :(م1717/ه1129 .ت) ©” يعردلا رصان نب دمحم نب دمحأ -

 أدب يذلا وه :ىل لوقي -هّللا همح رح يبأ ناكو .يدح خيشو «يبأ خيشو «يخيشو ّيليسو»

 ةقيرطلا ييحم"ب هالح مث .«ىسوم نب دمحأ ةيوازل هترايز ءانثأ '”يبص انأو كتحول ف كل

 "ةنسلا لهأ ءاول لماح «قرشلاو برغملا خياشم خيش «ةيدمحملا ةنسلاو ةيلذاشلا

 نآرقلا ظفح ىتح ةدم همزال دقو ءاقأ ةقطنمب بيعشوأ تريداهملات ةيرقب :”لوبهوأ -

 .ملعلاو حالصلاب هل أبنتو ءركبملا يلقعلا هجضنب ييخيضحلل فرتعا نمم ناكو .هنقتأو

 .2 :نويهيضحلا 2141 :تاقبطلا عجار (1)

 .141 :تاقبطلا (2)

 .99 :مقر ةمجرتلا (3)
 .85 :تاقيطلا (4)

 .29/3 :ةلوزج لالخ 10 :يتراغرغاتلا رصتخم (5)
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 يناثلا يرجهلا نرقلا طساوأ يفون) ”يعردلا ىطبارملا يروكلا نبا دمحم نب دمحأ -

 هفنصو (© «ملعلا نونف يف اك راشم «(...) اريبك املاع ناك » :ييكيضحلا هنع لاق :(رشع

 .نآرقلا روس ضعب محزملل دّوج يذلا وهو .رابكلا ءارقلا نمض
 هنيوكت ةدمع وهو :(م36-1737/ه1149 .ت) يباوصلا هللا دبع نب دمحأ -

 نمو .تاونس سمخ ةدمل هل هتمزالم تناكو ءلودحمأ ةيوازب هنع ذحأ ءيفوصلاو ىهقفلا

 ىلع يدوكملا"و ؛"ةيفلألا"و ءاهحرشو "ىرغصلا"و :«"يراخبلا حيحص" :هنع ذأ ام ةلمج

 نبال "عويبلا لئاسم"و ,"يكومسرلا ةيلح"و ؛"قنورملا ملسلا"و ؛"مصاع نبا ةفحت"و ."ةيفلألا
 همحر هل» :هنع لاق امو ءهيلع شي ام ابلاغو ؟9ةيهقفلاو ةيبدألا تافنصملا نم اهريغو ؛ةعامج

 (© «ىنعمو اسح لافطأ نحنو اناّير هبلقبو ءاهبو انيلع حتف هدي ىلع ذإ «ىلوط دي هلل
 ةيبرغلا يف هتقيرطب داشأ امك .هقفلاو وحنلاب ةفرعم هل نأو «"سوس يثدحم ةمتاح" هنأب هفصوو

 ضار وهو «(...) هلضف هللا لضفب انلمشو «انبيدأت نسحأف نبدأ و» :الئاق هل هتياعرو ميلعتلاو

 (© «هبحأ ينأ ىأر امل ةليلق رهشأ ف "ليلخ رصتخم" انئرقي نأ انع

 يكيضحلا همزال :(ع1733/ه1 145 .ت) 7 يك و مسرلا ينارمعلا ميهاربإ نب هللا دبع -

 ."ةيمورحجألا" :بتكلا تاهمأ نم اريثك ذحأ هيلعو «ءيباوصلا هخيش ةياوزب هماقم ءانثأ

 بذعلا» :ب هفصوو «"يريرحلا تاماقم"و «ماشه نبال "حيضوتلا"و ؛"ةلاسرلا"و "ةيفلألا"و

 (4) «احتف هدي ىلع هللا حتف «ةدافإ اندافأو ءاعدب هاندرو يذلا
 يك يضحلا هذيملت هيلع ىنثأ ءيباوصلا راهصأ نم وهو :©”يدماحلا نسحلا نب دمحم -

 ("9 «هميلعتو ملعلا سيردت ف ةاناعمو تاداهتحا وذ» هنأب هفصوو

 .114 :مقر ةمجرتلا رظنا (1)

 .3 :هتسرهف عحار (2)
 .107 :مقر ةمجرتلا رظنا (3)

 .3 :هتسرهف «96 :تاقبطلا (4)

 .4 :ةلحرلا (5)

 .اهسفن (6)
 .27 :هتسرهف «هسفن (7)

 .2/ :هتسرهف (8)

 .4 :ةلحرلا (9)

 .اهمسفن (10)
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 باحصأ نم وهو :(م1723/1135 .ت) 7 يكوتشهملا يميهاربإلا هللا دبع نب دمحأ -
 (©«<كلسانلا هيقفلا»ب هالح امك ' رصتخملا" هنع ذأ .تاعا رّمْلا ملعب عالطضا هل ع يبا وصلا

 .تامارك ةدع هل دروأو

 يك يضحلا أرق هيلعو :(م1730/ه1142 .ت) © يكومسرلا ىيحي نب دمحأ -
 ميشو ءةنسح ةمعم اذ ناك» :"”هتلحر" يف هنع لاقو "ةيمورجألا" ةمدقمو "يسونسلا ىرغص"

 (4) <... ريثك قلع -هللا همح رح هدي ىلع داسو «ةبيجع

 ملاعلا» :"هتاقبط" ف هنع لاق :(م1739/ه1152 .ت) 2 يسابعلا دمحم نب دمحأ -
 ىدم ىلإ راشأ امك ءهقفلاب ةمات ةفرعمو ماملإ هل © «حلاصلا يلولا ءبيبللا هيبنلا ةمالعلا

 هتمزالم تناك و .رشع نماثلا يداليملا / رشع يناثلا يرجهملا نرقلا ةيادب يف هتسردم عاعشإ

 ."لئامشلا"و ,"حيحصلا عماجلا" :هيلع هسرد ام ةلمج نم ناكف «تاونس عبرأ ةدمل هل

 ©"  "يقارعلا ةيفلأ"و ."كلام نبا ةيفلأ"و ."قثوملا ةدمع"و ."ةفحتلا"و

 نمم سوس ءاملع رابك دحأ :(م1749/ه1162 .ت) © (يلازوحلا) لازوأ يلع نب دمحم -
 تاهمأ ضععبل هتمجرت ىلإ ةفاضإلاب .هرصع يف ةعئاشلا عدبلا وحن ىدصت امك «هقفلا ملع ف عرب
 ف اماه ناك انمجرتم ىلع هريثأت نأ ودبيو .©7سانلا ةماع ىلإ اهييرقتل ةيغيزامألا ىلإ ةيهقفلا بنكلا
 .يسيإ ةقطنمت.هرارقتسا ءانثأ عرشلا نع ةدئاحلا تاسرامملل يدصتلا لاح

 غولبلا نس يف وهو يك يضحلا هيقل :(م1730/ه1142 .ت) 27 ليبحرشلا نيسحلا -

 نأ كشالو 22«ةكرب كلذل هللا دمح انيأرف هب انكر بتو ةرم هانيقل» :طاوسرات ةيرقب هرورم ءاننأ

 هنأ ركذو .طاشنلاب معفم وهو ءاقللا اذه نم داع ثيحب «هيلع غلابلا رثألا اه ناك دق ةرايزلا هذه

 .109 :مقر ةمجرتلا رظنا (1)

 .103 :تاقبطلا (2)

 .110 :مقر تحن هتمجرت عجار (3)

 .5 :ةلحرلا (4)

 .108 :مقر ةمجرتلا رظنا (5)

 .102 :تاقبطلا (6)

 .5 :هتسرهف (7)

 .332 :مقر ةمجرلا عجار (8)

 .191 :ةملاعلا سوس عجار (9)

 .257 :مقر ةمجرتلا رظنا (10)

 .7 :ةلحرلا «2205 :تاقبطلا (11)
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 (”هلعلا بلط نع هيهلت ال ىتح ملعتلاب هرمأف «داروألا هنيقلت هنم بلط

 نيذلا هخياشم نم :(م1739/ه1152 .ت) © ىيهبنملا يدايزلا ىلع نب ميركلا دبع -
 مم 00 «ن ور يثك كيمالت هل» :لاق امنيح يحكيضحلا هدروأ ام ىوس ء يش يأ مهنع فرعن ال

 .ةيملعلا هتناكم نيب

 نب هللا دبع دافحأ نم :(م1747/ه1160 .ت) © يلالمسلا دمحم نب ميهاربإ -
 ءانث ييكيضحلا هيلع ىنثأ دقو «(ايلاح زودأ) اناستواديإ ةيوازب هنع ذخأ «يلالمسلا بوقعي

 نكروه»و © «مهايندو مهنيد ف سانلا رمأ هيلإ» :هنع هتاعابطنا ةلمج يف لاقو ءاميظع

 .مولع ةدع يف ةكراشم عم ,«فيرصتلا ملع يف اعراب ناكو 2 «لحاسلا اذه ف نيدلا

 لاجم يف يبخيضحلا ةدمع :(م1751/ه1164 .ت) ؟”يبشلا ىيحي نب دمحم -

 لاقو .ةينيدلا هتناكم نع من فااصوأب هالح .ةروهشملا ةيفيرازألا ةرسألا نم وهو «فوصتلا

 ةرهش مغر انمجرتم زجي مل هنإف ودبي ام ىلعو 7 «فلؤم دنسم ةسردم» :يسوسلا هنع
 "هتسرهف" يف امك هديناسأ

 ديسلا» :لاق «ةبضتقم ةرابعب هيلإ ةراشإلاب ىفتكا :©9 يبشلا هللا دبع نب مساقلا وبأ -

 9 «مهنيب حلصيو سانلا نيب رفاسي الجر ناكو (...) حصانلا نيدلا ريخلا

 ىلإ ىيغيضحلا بحاص :(م1740/ه1153 .ت) 2'"يبشلا نمحرلا دبع نب ديعس -
 يف هركذ 9 «ةيلحاسلا اندالب ذاتسأ»ب هالح .رصم. انمجرتم ماقم ءانثأ اهب رواحو «نيمرحلا

 .7 :ةلحرلا (1)

 .76 :تاالاجر ءاهسفن (2)

 .7 :هتلحر (3)

 .176 :مقر ةمجرتلا رظنا (4)

 .7 :ةلحرلا (5)
 .اهسفن (6)
 .368 :مقر ةمجرلا رظنا (7)

 .63 :تاالاجر (8)

 .8 :ةلحرلا (9)

 .اهمسفن (10)

 .اهسفت (11)
 .اهسسفن (12)
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 (”يساملجسلا دمحم نب دمحأ نع هثيدح ءانثأ اضرع "تاقبطلا"

 ملاعلا هيقفلا» :هنع لاق :(م1751/ه14 .ت) نا دمحأ نب دمحم -

 رباكأو نيحلاصلل بحاصملا بحملا ((...) مامهلا مزاعلا مزاحلا .حصانلا حلاصلا لماعلا

 .«ءالضفلاو ءاملعلا

 نم ناكو ءشكارم ليزن :(م1747/ه1160 .ت) ”يعردلا هللا دبع نب دمحم -

 عمس هيلعو .شكارك.هماقم ءانثأ انمجرتم مهنع ذخأ نمم وهو ءيعردلا رصان نب دمحأ باحصأ

 باب برق حلاص نب دمحم عماجب كلذو ءاهريغو "يسونسلا ىرغص"و «"ةيفلألا"و ."رصتخملا'

 لوأ يف "رصتخملا" سيردت يف لثمتيو ,يعردلا هخيشل يميلعتلا جمانربلا رطس امك .تامغأ

 .رصعلا دعب "ةيفلألا"و «راهتلا
 ناك ثيح «ةريسلا يف هنيوكت ةدمع :(م1742/ه1155 .ت) 2”ينارفإلا دمحم -

 فيناصتلا وذ ليلجلا ملاعلا» هنأب هالحو «"يعالكلا ةريس" يف فسوي نبا عماجب هسرد رضحي

 © «بدأ دئاصقو

 لاق .شكارم يضاق :(م1747/ه1160 .ت) 9 يلدبع وبأ جاحلا دمحم نب دمحم -

 هحالص نع ثدحنلو 95 «نيدلا نيتم ءتمسلا نسح «(...) هتقو ءاهقف نم ناك » :هنع

 .هيلع هأرق امو هسلجم فصي نأ نود ءهتامارك ضعب دروأو

 ىلإ هقيرط يف ييطيضحلا هراز :(م1752/ه1165 .ت) © يطمللا بيبحلا دمحم نب دمحأ -
 ءانعدوو انل اعد مث ءارارم باتكلا ةحتاف هيلع انأرق» :لاقو .ه1152 ةنس قرشلا

 .105 :تاقبطلا (1)

 .461 :ةمجرتلا رظنا (2)

 .464 :تاقبطلا 25 :ةلحرلا (3)

 .84 .ص 838 :مقر شماهلا رظنا :ينارفإلا دمحتم (4)

 .6 :ةلحرلا (5)

 .465 :مقر ةمجرتلا عجار (6)

 .365 :تاقبطلا (7)

 .111 :مقر ةمجرتلا رظنا (8)
 .104 :تاقيطلا (9)
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 هترايز ءانثأ ىيخيضحلا هيقل :(م1766/ه1179 .ت) ؟”يطمللا دمحم نب حلاص -

 (©ءاقللا اذه دعب ةزاجإ هل بتك مث «قباسلا هيحأل

 6 رهاقلاب هماقم ءانثأ هسلاجم يكيضحلا رضح نمم وهو : يكحلاملا يديعصلا ىلع -

 يك يضحلا زاجأ هنأ ىلإ ”مالعإلا" بحاص ريشيو "هقفلا ف شاوح"و "ةيجررتملا" هنع ذحأ

 ("7"هتشانك" يف نمضتم وه امك
 .رهزألاب هخايشأ نم وهو :(م1742/ه1155 .ت) ”يوامعلا دمحم نب دمحأ -

 سانلا لئاسم هيلإ عجرتو ءرصم ىحر هيلع رودت نمم «ريبكلا ثدحملاو «ريبكلا ىلاعلا»ب هفصو

 "ةيحرزتلا" هدنع رضح ؟ «لئاسولاو ةيبرعلاو بادآلا ملعو ثيدحلاو هقفلا ملع ف
 .هنايورم عيمج يف هزاجأو "يراحبلا ىلع ينالطسقلا حرش"و "ةدربلا"و ”هقفلا لوصأ"و
 هتقيرط ركذ امك ؟ءاسنلل بحلا ريثك ناكو .ةريبك ةيحلا وذ ءرصِقلا ىلإ لئام هنأب هفصوو

 تاياكحب مهطشنيو «نورتفي مهآر اذإ سردلا يف هباحصأ بعادي» ام ةداع ذإ «سيردتلا يف

 (© «(...) برعلا كيحاضأو (...) بدألا ءاملع

 ناكو ءرهزألا ءاملع دحأ :(م1750/ه1163 .ت) 2يردنكسإلا ىفطصم نب دمحأ -

 حرش"و "ليلخ رصتخم" :تافنصملا فلتخم نم افتن هنع يبيك يضحلا هأرق ام ةلمج نم

 .ةماع ةزاجإ هزاجأ مث "ةلاسرلا"و "ريغصلا عماجلا"و "ةرمج يبأ نبا ثيداحأ"و "هيلع يشرخلا

 دهشتسا امك .ةفاثكب رهزألا ةبلط هرضحي يذلا هسلجم فصوو ءانمجرنم هيلع ني ام اريثكو

 ('9«ءالهس ءاحمس مهتقيرط نإف ,مهبهذم اوكلساو «ءاهقف اونوك» :اهنم «هلاوقأ نم ريثكب

 .522 :مقر ةمجرتلا (1)

 .18 :هتسرهف 2392 :تاقبطلا (2)

 .83/4 :يشكارملل مالعإلا «51 :ةلحرلا (3)
 .84/4 :يشكارملل مالعإلا (4)
 .116 :مقر ةمجرتلا رظنا (5)

 .50 :هتلحر (6)

 .88 :اهسفن (7)

 .اهسفن (8)
 .117 :ةمجرتلا عجار (9)

 .108 :تاقبطلا (10)
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 (7ديحلاصلاو ةفوصتملاو ءاملعلا رابخأب ةفرعم هل نأ هنع هلاق اممو

 هسرد رضحي ناك امك ءرهزألا عماجي "ليلخ رصتخم" هيلع أرق :”يوالحطلا رمع -
 حاتتفا هتداع نمو .هقفلا ملع يف نيقباسلا نيخيشلا نود هنأ ىريو .نينسحلا عماجب ريسفتلا يف

 يراعلا يدنلا ع راع نال وع يلف
 هل هتمزالم تناكو :(م1765/ه1178 .ت) ىطابرلا يلاكدلا هللا دبع نب دمحأ -

 نمضتت ةماع ةزاحإ هل بتكو 229قرشلا نم هعوجر دنع السب هماقم ءانثأ رهشأ ةثالث ةدمل

 اياضق لوح هسأر طقسم ىلإ هعوجر ءانثأ ةلسارملاب لاصتا هب هل ناكو 2هتايورمو هديناسأ

 .ظعولاو حصنلا اهيف يديي ام اريثك و «ةفلتخم

 .سافب ةماقإ دعب ناوطت نكس :(م1775/ه1189 .ت) ؟”يززرولا دمحم نب دمحأ -
 :هيلع سرد ام ةلمج نمو «يباوصلا دمحأ ةيوازب سوس ىلإ همودق ءانثأ يبكيضحلا هنع ذحأ

 عيمجي هزاجأو ءيكبسلل "عماوجلا عمج" عبرو "نيمرحلا مامإ تاقرو"و "ليلطخ رصتخم" فصن
 ةراشإ ؛هجئاوح ضعب هل يضقيو همدخي ناك ثيح «ةمزالمو لاصتا هب هل ناكو 29هتايورم

 :لاقو "ةطوطب نبا ةلحر'و «كلام نبال ”نايبلا ملع يف حابصملا" يتاتكل هخاسنتسا ىلإ

 (59 «امهدوجو زع ناباتك امهنإ»

 ةمالعلا انخيش» :هنع لاق :(م1770/ه1184 .ت) ”يسافلا دمحم نب سيردإ -
 اينعم .نأشلا كلذل اسرامم «راثآلاو ثيداحألاب اريصب ناك»و .«هيقفلا ذبهحلا دقانلا ثدحلا

 (1!)ةماع ةزاجإ ةباتك يىكيضحلا زاجأ لقو 0 «هب امئاق ءدب

 .108 :تاقبطلا (1)

 .51 :ةلحرلا (2)

 .118 :مقر ةمجرتلا رظنا (3)

 .110 :تاقيطلا (4)

 .10 :هتسرهف عجار (5)

 .123 :مقر ةمجرتلا رظنا (6)

 .12-13 :هتسرهف (7)

 .4 : يشك ارملل مالعإلا (8)

 .137 :ةمحرتلا عحار (9)

 ١ .24 :ةسرهفلا (10)

 .اهسفن (11)
42 



 ءانثأ يخيضحلا هيقل :(م1768/ه1182 .ت) ؟7يسافلا سوسج مساق نب دمحم -

 (©ةماع ةزاحإ ةاقالملا هذه دعب هل بتك مث ه1154 ةنس سافب هماقم

 ءسافب كلذك هكردأ :(م1780/ه1194 .ت) ”يسافلا ينانبلا نسحلا نب دمحم -
 (©هديناسأ نمضتت ةماع ةزاجإ هل بتكو

 ءاعدتسا ىلع ةزاجإلا هل بتك :(م1774/ه1188 .ت) ©يسافلا هللا دبع نب رمع -
 5 «نونفلا عيمج يف هنامز لهأل اًمئاف اعراب «ةماهف ةمالع» ناك هنأب هفصوو «ه1187 ةنس

 .نييورقلا عماج بيطخ :(67-1768/ه1181 .ت) (©7يسافلا دمحأ نب نيدم وبأ -

 .ةباتك ه زاجأ و 09 «ةباتكلا و ءاشنإلا ةعانصب سانلا ملعأ نم ناك » :هنع هلاق امو

 ىرغص" هيلع رضح :(م67-1768/ه1181 .ت) يدلاخلا يرهوجلا دمحأ -

 ”مهتقيرطو ةيفوصلا تاداسلاو ءارقفلل ابحم ناك هنأب هفصوو ءاهلك "يسونسلا
 يخيضحلا هقلي مل :(م1762/ه1175 .ت) 2 ”يساملجسلا زيزعلا دبع نب دمحأ -

 ام اريثكو 229م1759/ه1172 ةجحلا يذ 19 خيراتب ةخرؤم ةماع ةزاجإ هل بتك اهغإو
 هنع يوري ام ابلاغو .نآرقلا ةءارق لوح نأشلا وه امك ةفلتخم اياضق لوح انمجرتم هلساري

 .«انخيش» ةظفلب "هتسرهف" يف يكيضحلا

 ةظفلب "هتاقبط" يف هدروأ :(م1766/ه1179 .ت) ؟'””تحزتلا يلع نب ركب وبأ -
 .هنع اهذخأ ىلا تافنصملا ركذي نأ نود انخيش

 .451] :ةمجحرتلا رظنا (1)

 .26 :هتسرهف عحار (2)

 .359 :تاقبطلا (3)

 .25-26 :هتسرهف (4)

 .682 :مقر ةمجرتلا (5)

 .524 :تاقبطلا (6)

 .226 :مقر ةمجرتلا رظنا (7)
 .26 :ةسرهفلا (8)

 .126 :ةمجرتلا عجار (9)

 ..14 :هتسرهف (10)

 .134و 127 مقر ةمجرلا رظنا (11)

 .14 :هتسرهف 12١(

 .227 :ةمجرتلا عجار (13)

 ل +



 ةباتك هزاحأ امنإو ءييخيضحلا هقلي مل :(م1767/ه1180 .ت) 2”هلاص نب ىطعملا -
 399 بدلا" يات لوح

 يف امك ةباتك انبحاص زاجأ نمم وهو :يسافلا رداقلا دبع نب دمحم نب دمحأ -
 (30"هعس يف"

 نمض يسكرغسالا هدع :(م1786/ه1200 .ت) ”يونحلا نسحلا نب دمحم -
 ةراشإ ىلع هل فقن مل اننأ الإ «"هتشانك" يف امك ةماع ةزاجإ هزاحأو «ييكيضحلا خايشأ

 "هتلحر" وأ "هتسرهف" يف

 وأ ةرشابملاب هخويش امإ مهو «يخيضحلا جرخت خايشألا نم مهريغو ءالؤهب
 .مهنع هذخأ امي هتاءافكو ىملعلا هجضنب افارتعا لثمت ىهو «ةزاجإلاب

 ,يوبرتلاو يعامتحالا مهكولسب ثبشتو ؛ةلماك ةمزالم هخايشأ مزال دقف ءالامجإ
 .انسح اعابطنا مهنع هعابطنا ناكو

 لاليفأ ةيوازب سيردتلا ةفيظو (5
 ءاماه ايميلعت ازكرم تحبصأ ىتلا ةيوازلا ةسردمب ءارقإلاو سيردتلل يبكيضحلا ردصت

 نم هدرو لاؤس ىلع هللا دبع نب دمحم هديفح اهب باجأ ىلا ةلاسرلا لالخ نم دافتسيو

 مغر هل ةرفوتملا تازايتمالاب يلابي ال خيشلا نأ ""يخيضحلا بقانم" بحاص .يميتشمجلا

 نم اعاص ةبلطلل عفدت امنإو ءاتوق وأ اراشعأ ةسردملل بترت مل ةليبقلاف .هل ناكسلا ريدقت

 ...مادإلاو بوبحلا نم تاقدصلا ىلإ ةفاضإلاب ءاراضحإ هرابتعاب رمتلا نم اعاصو «ريعشلا

 .508 :ةمحرتلا رظنا (1)

 .384 :تاقبطلا «26 :هتسرهف (2)

 .2/] :هتسرهف (3)

 .تافنصم ةدع هل .ساف مث «ريبكلا رصقلاو «ناوطتب هميلعت ىقلت .نحجزا ةيرقب دلو «ةمالع مامإ (4)

 .«هئاهقفو تقولا يسردم نم هلاثمأ عورأ نم وهو» :يسكرغسالا هنع لاق .شكارمب. يفوت
 .(805/3 :نييورقلا عماج 293/6 :مالعإلا :عجار)

 .83/4 :مالعإلا (5)

 نب دمحأ نب بوجحملا اهفلؤم ديفح نم "ةمجلا دئاوفلا"ب ةزاجإ ىلع كلذك ييخيضحلا لصح (6)
 .(43 :يملعلا سرهفلا ليذ :عجار) .نمحرلا دبع

 فرعي ام راطإ يف خيشلا ةسردمم يسيإ ناكس ةقالع ةعيبط لوح ةميق تامولعم ةلاسرلا نمضنت (7)

 .(توارفات «ءيزوحأ ةنازحخ ةخسن) .ةطراشملاب
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 كلت لاخدإ مدع ىلع اصيرح ييخيضحلا خيشلا ناكو 2يلالفلا خيشلا ةيواز نم ذحوت ىلا

 يحورلاو يملعلا ةسردملا عاعشإ يف ةدايز كلذ فو 29ةبلطلل اهعفدي امنإو ؛هرادل تاقدصلا

 .راوزلاو ءابرغلا ءاويإو نيديرملاو ةبلطلا ماعطإ اهيف امب اهئابعأ لكب علطضت ىتح
 اينو عع رثعلالا .عاطقنا نود ةيوازلا ةسردم. سيردتلا مزالي خيشلا ناكو

 ذإ ءاحضاو ايموي احانرب عبتي خيشلا نأ «7يميتشجلا اهدروأ لا ةماهلا تاراشإلا نم حضتي

 ناك و» «ةريسلاو فوصتلا بتك اهدعبو «,ثيدحلاو وحنلاو هقفلا سردي حابصلا ةرتف يف ناك

 نم ةملك ملكتي املقو ؛هريغ وأ ملعلا يف هؤاسلج عمسي ام ردقب الإ سلجم يف هتوص عفري ال
 9 يك ريغ

 اميسالو «كاذنأ ةفورعملا مولعلا فلتخم نقلي ناك «هتبلط ىدل ةينيدلا فراعملا قيمعتلو

 بتك يف رظنلا ىلع هذيمالت ضحي ناك امك ...قطنملاو ريسفتلاو ثيدحلا مولعو هقفلا

 .داروألا نيقلت ىلع زكترت ةيحور ةيبرت مهتيبرت ىلإ ةفاضإ «2”يللازغلا تافلؤم ةصاح- فوصتلا
 مهيلع بحي ام هتبلط ىلع أرقي ناك ذإ «قباسلا يف هيلع تناك امع روطتت مل يهف هتقيرط امأ

 لاحملا حتفي امث «ةيطيسبت ةقيرطب عوضوملا لوح ءارآلا نم ةعومجب ضرعي ثيح .هظفح

 .عسوأ ةدافتسال

 نع اهذحأ دق ناك ىلا اهسفن تافلؤملا يه اهسيردتب ماق ىلا تافنصملاف «ةراشإللو

 :يهو «2””هحويش

 'ةيجرزخملا"و "ةيفلألا"و "ةيمورجألا" :ةغالبلاو وحنلا يف -
 "ليلخ رصتتع"و "ةلاسرلا" :لوصألاو هقفلا -
 ”قنورملا ملسلا" :قطنملا -

 .ةقينولا صن «17 :نويهحيضحلا ء11 :يتراغرغاتلا (1)

 ةدلب نم هيلإ هب ىتؤي يذلا هلام صلاخ نم الإ لكأي ال» خيشلا نأ ىلإ يميتشجلا ريشي (2)
 .(4 :نويه يضحلا رظنا) .«مارح هذه انتيواز يف لوانتي ام لك» :لوقي ناكو .«طاوسرات

 .هسفن (3)

 .5 :هسفن (4)

 .هسفن (5)

 .11 :يتراغرغاتلا 211 :هسفن (6)

 .(ةقرفتم عضاوم) هتسرهف (7)
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 .يلازغلا تافلؤمو "تاريخلا لئالد" :فوصتلا -

 .يفوصلا ههاجتاب كلذ طبتريو «ناديملا اذهب يكيضحلا ءانتعا ةلق ظحالي :بادآلا -

 "ةفرطلا حرش"و "يراحخبلا حيحص" :ريسفتلاو ثيدحلا

 .مهبقانمو لاحرلا ريس كلذ يف ام. :خيراتلا -

 ىلع زيكرتلا عم «ةفوصتملاو ءاملعلا رابخأ اهيف درسي تافقوت هسورد للختت تناكو

 "”ههتامارك

 تاهمأ ىلع هعالطا ةرثكو .هملع ةعس ىلع هسلجم يف سردت ىلا تافلؤملا هذه ربعت

 هيلع نودفاوتي ةبلطلا لعج امث ءاعونتم اميلعت ترفو مث نمو «ع ورفلا فلتخم نم بتكلا

 .سوس جراخس نم ىتح ريبك لكشب

 تاموصنخملا ضفي ناك ثيح 22 ىوتفلاب يكيضحخحلا لغتشا سيردتلا بناج لو

 صنب نيضاقتملا اضر مدع ببسب كلذ نم ظفحتي ناك نإو ءصاخشألا نيب تاعازنلاو

 امك 0 فارطأ نيب مساحلا مكحلا دعب ديدح نم عارصلا مقافتو «يعرشلا مكحلا

 ىلع هيشاوحو هحورشو هقيلاعت عمجب كلذو .فيلأتلا يق ةيوازلا لخاد هطاشن نم ابناج فرص

 خسمنلاب هئانتعا ةرثك ىلإ اضيأ رداصملا ريشتو .ةريغص ديياقت ف اهجرخيو اهئرقي ناك يلا بتكلا
 .مولعلاو نونفلا عيمج نم ؟7بنكلا نم ةمخض ةنازخ هيدل تعمجت ىتح «بتكلا عمجو

 هرصع اياضق نم هفقاوم (6
 لالخ نمو .يلبقلا طيحملا عم هلماعت يف ةينيدلاو ةيملعلا هتناكم يبكيضحلا فظو

 لح رلل احجذومن خيشلا ودييو .ةقالعلا هذه سملت نكمي رداصملا يف ةدراولا تاراشإلا ضعب

 اعزج هتيواز تحبصأو ؛يعامتجالا طسولا يف هتيص عاذو ,©نيسلا فوصتلا حورب عبشملا

 0 تعلطضا ىلا راودألا ببسب يعامتحالا ءانبلا يف أزجتي ال

 .5 :نويهحكيضحلا (1)

 .7 :هسفن (2)

 .8 :هسسفن (3)

 .(321/3 :لوسعملا) يزوناملا تاركذم «16 :هسفن (4)

 1 .187/3 :لوسعملا «15 :يتراغرغاتلا ,20 :نويهحيضحلا (5)

 .13 :يتراغرغاتلا 27 :نويهكيضحخلا (6)
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 ىلإ هب ادح ام ءاهب سانلا عنق ىلا يقالخألا طاطحنالاو لهجلاب عاو دج خيشلاف

 دض ةددشتملا هفقاوع. رداصملا ديشتو «ةقطنملا لئابق نيب ةيشفتملا تافارحنالاو ع دبلل يدصتلا

 كئلوأ ةصاخ ةماعلا نم هبرهت ىلإ ةفاضإ ءاهتتامإو اهوحمل تباثلا هاعسمو «ةيعدبلا تاسرامملا

 لالحإل يونعملاو يحورلا هذوفن لمعتسي خيشلا ناك امك ؟”تاموصخلا اودوعت نيذلا

 بابتتساو ملسلا ىلع هنم اصرح كلذو 20 لئابقلا نيب نبيبلا تاذ حالصإو «ةمطنملاب مالمسلا

 ّيلا تاعازتلل يدصتلا تنادوراتب ةيزكرملا ةطلسلا يلثم وأ لئابقلا خايشأل ىتأتي نكي مل ذإ ؛نمألا

 اضيأ هتداع نمو ...رأنلاو «ءاملاو ءضرألا :نايحألا بلاغ يف اهرادمو «تاعامجلا نيعت تناك

 وأ :« ”ةماقتسالاو حلصلا ىلإ اهوعديو ؛ماسقنالا ةفآ نم اههبني لئابقلا ىلإ لئاسرلا لاسرإ

 ءزونامأ لئابق) هذوفن قاطن ِق برخلا ىلإ تحنج املك نتفلا ىلع ءاضقلل ةرشابم لخدتي

 راطإ يف لوقي ءاسأ ةقطنمل ةبسنلاب نأشلا وه امك ىرحأ لئابق لمشيل هادعتي وأ (نلمأ ( يسيإ

 ,(...) ةنتق ءافطإو .ةلش فرصل هاندصق من .هانرز لدقو» : يطمللا ؤرمع نب دمحم نع هئيدح

 0 «مهنيب ةنتفلا تراثف ذئتقو هدنع اوعمتجا ةيحانلا كلت لئابق نأ كلذو

 ايلمع ىدصت لب ؛كاننا عمتجما اياضقب ةطبترملا تاعازنلا لصف ف ارصحنم هرود نكي لو

 ©ةليبقلاب ملسلا ماودو ةينيدلا هتدحوو ىلبقلا نايكلا كسامت ىلع اصرح «ماكحألا ذيفنتل

 سفن يف ريبكلا عقولا -اقباس هيلإ راشملا- يواكملا ءارآل تناك دقف «ةراشالل

 اهجوري رئاثلا ناك يتلا فقاوملاو راكفألل ةباجتسالاو رثأتلا ديدش كاذنآ وهو .يبكيضحلا

 هبذكو ةهتعدذب ىلإ نطفت املو .«صختششلا الهه نيدناسملا نم انمج رم ناكو © سانلا ةماع نيب

 .هنم أربت «نيدلا مساب ليحدتلاو صصلتلاو لاملا ىلإ لوصولل اهيلإ أجتلا ةليسو اهيف ىأرو
 .ةقرفتلا زواحت ةرورضب هناكل نع اريبعت كلذو :'2هتعطاقمو هترحاهم ىلإ هراصنأ اعدو

 .4 . ص («.س.ع : يميتشجلا )1(

 .251/6 :لوسعملا «4 ,2 :هسفن (2)

 .4-7 :نويهيضحلا (3)

 .233-375 :تاقيطلا (4)

 ءاطعإ ىوتسم ىلإ رمألا ىدعتو «عرشلا نع نيجراخلاو عدبلا هاحب هددشت ىلإ يميتشجلا راشأ (5)
 .(13 :يتراغرغاتلا .8 :نويهيضحلا عجار) "امهتقدنز" تتبث نيصخش لتقب رماوألا

 .25/14 :لوسعملا .9 :.س.م :ىميتشجلا (6)
 .9 :نويهحهيضحلا 7)
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 كلذ نع ليصافت ءاطعإ نع رداصملا توكس نأ ودييف «ةطلسلاب هتقالع ثيح نم امأ
 ام ببسب «مهيلإ برقتلاو ةطلسلا لاحر هامت هظفحتو ,ةسايسلا نع خيشلا فوكع هدرم

 هخخايشأ ريثأت نم كلذ دمتسا اعرو .بارطضالاو بلقتلاب ةمستملا ةيسايسلا فورظلا همتحت

 عدبلل خيشلا ىدصت امل نيفرطلا نيب رشابم ريغ الاصتا كانه نأ ديب ؟”ةيرصانلا ةقيرطلا يوذ

 .لئابقلا نيب حلصلاو

 نب ةلبل خيشلا يدصت نع هئثيدح يف يتراغرغاتلا اهدروأ ةظحالم انفقوتست امك

 ىلع اهيف ههبني هللا دبع نب دمحم ناطلسلا ىلإ ىيخيضحلا نم ةلاسر ىلإ راشأ ذإ « ”زوزع

 ©” «هل باتك يف اهني جحجحم زوزع نب ةلب ةريرس ثبح»
 هنم اعزج دروأ ءروكذملا صخشلا راكفأ نالطب ىلع درلل افيلأت يخيضحلا فلأ دقو

 سوس لئابقو شكارم لهأ ةبتاكم ىلإ كلذك دمع امك «”يشكارملاو «”يزودألا
 كلذ عابتا نم مهرذحي «هيديرمو هذيمالت قيرط نع يونعملاو يحورلا هذوفن المعتسم

 ةطلسلا ىعسم عم قفتت راودأ اهلكو ,ةقرفتلا زواحت ةرورضب هنامي نع ربعت يهو «صخشلا

 .رارقتسالاو نمألا تيينتل ةيزكرملا

 :ةيرصانلا ةيوازلاب ةيزكرملا ةطلسلا ةقالع لوح رظنا (1)
 -80ل111 (851.): "أه 2201012 لع ]1 31281010116", 1: 4ع دع 86 نعد, .١/01 3, طةمع. 1918, م.م.

.289-03 

 -1131111101001 (خل.): "52 اماعأغب 20ينتنمأك ك 50ع16غ: ]1 ةتكتاهت الا ةانع 11 ك 2/111 51615",

 ا: ل4. ل3ذ.(., !121/١-ذشمأأ 1980, م. 69.

 .164-165 :ةعصرملا رردلا -

 هل دهش ءروهشم قوص «هتفرح زارخلا ءيشك ارملا يسوسلا يسابعلا يشرقلا زوزع نب (الب) ةلب (2)
 يفوت .كلذل سمحتي مل هنأ الإ «هلتقب هللا دبع نب دمحم يديس اوبلاطو .ةقدنزلاب هورصاعم
 :عجار .بطلاو فوصتلا لام يف تافنصم ةدع هل .م1789/ه4
 :92/1-93 :تقوملا نبال ةيدبألا ةداعسلا 0 .ع.خ.م) جامحلا نب دمحأل بحتتملا ردلا

 رادلا ةعبط هللا دبع نب دمحم يديس حلصملا كلملا :يدابعلا نسحلا :193/4 :ةلوزج لال

 .57 .ص 838(2 ءاضيملا

 .13 :يتراغرغاتلا (3)

 سيالحتوب رابخأ يف سالما ةهزن :(م1806/ه1]12 .ت) يزودألا دمحأ نب دمحم :عجار (4)

 .33 .ص «(ةصاخن ةحخسن)

 3-5 .76--3 :يشك ارملل مالعإلا (5)

 .74/3-76 :هسفن (6)
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 كانه نأو «ةبجاو يعرشلا ناطلسلا ةعاط نأ ييخيضحلا ىري ساسألا اذه ىلع

 يديس ةيصخشل ةصاخ ؛«”رمألا يلوأ رماوأل مهطابضناو ؛قحلا قيرط ةيعرلا كولسل ةرورض
 هحدم امو .مهميظعتو ءاملعلا ةبحم باستكا هملعو هحالصب عاطتسا يذلا هللا دبع نب دمحم

 :ناطلسلل يمسرلا بتاكلا (م1791/ه1205.ت) ©حلشلا ديعس هب

 ©عروتسلا ييخيضحلاهب يبعأ همولعب ىرولا قاف اديس اي
 عطاس كهجو رون ةيالولا نمو 2 علاط كئامس نم ةيادهلا ردب

 عفايلا موري ام ةياغ تغلبف ىدهملا بلط يف تعفيأ ذم تلز ام

 عماقلاهنهيملذإاهبويعب 2 ىتقفلا كله ام للط اسفن تعمقو

 عفارلا تنأ معنلف اهتعفرو املاعم لوسرلا ننس نم تسييحأ

 عئاط "هلل رهدلا تنأ كاذبف هدول ح دنع تفقوو هتعطأف

 عماجلا هابح اذإ ماطحلا عمج هب يسغبت ادهزتم ال تدهزو

 عضاوتمل ديسلا تنأ كاذلف حراوحج كننم هلل تعضاوتو

 عراب ةقيقحلا ملع يف تحبصأ 02 املثم ةعيرشلا ملع يف تعربو
 عطاق لطابألل كرس ناهرب 20 انتقو ةجح تنأف تظعو اذإف

 انرصع كلام تنأف تلفئس اذإو

 عتار عار نافرعلاةضور يف همولعب يذلا ربحلااهيأ اي
٠. 

 هذ

 عفاد مقافت امل كاوس يلام تمعقافت رومألاو كَتيتأ ينإ

 عدار هل نكي ىل ذإ هؤومأ هب تبل امللاط دبعب ضهناو

 .74/3-76 :يشكارملل مالعإلا (1)
 عحار) .ه1205 يفوت «ليسزتلاو ءاشنإلا يف هللا دبع نب دمحم باتك نم «يلوزحلا حلشلا ديعس (2)

 .0(2 :يشك ارملل مالعإلا

 مصتعم ميهاربإ نب دمحم ةنازخ طوطخم) طوملا باتك لوأ يف اهيلع انرثع ؛لماكلا رحب نم ةديصق (3)
 .(تنادورات «ينارمعابلا

 .(هلآ :حابصملا يف همكح رظنا) .ةرورض ةلالجلا فلأ هيف فذح (4)
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 عسماطلا ديري ام. داوجلاا داج امبرو ميركلا دوج يف تعمطف

 عبات ةقيقحلاو ةعيرشلل وه نمل وعدت ادصاق اضيأ تيتأو

 عراسي داهجلل وه نم كالمأ لاديسو نينمؤملا ريمأ ينعأ

 عنامعيال سدابو روكتلااذكو ةليلم ميركلا هللا حقتفي نأ

 عماوج هيدل اهسئانك ىحضت ةلمج ةتبسو نارهو كاذكو

 عماوج نهب قانعأو قوس اهلك ىراسأ يسمت اهرافك

 عناص اهلثم فاصوأ يف كاحام 2 ةءالم ضسرقلا يشو نم كييلإو
 عفان ةفيلخلا يف كنإهعفنو 2اهرد مظان هللا كده بئثأف

 عئاش اذهو ناسح كلذكو هدرب بعكل ىطعأ ىفطصملاف

 عكروأدحجس وأهتالص يف مئاق ماقام هللاهيلع ىلص

 تاذ ةيعفنلا لامعألا كلت ,يعامتجالا لاجملا يف يكيضحلا ةيواز ماهسإ نيبي امثو

 ريفوت نإف «ةقطنملا يف ءاملا ةيمهأل ارابتعاو .اهب مايقلا ىلإ هيديرم هجوي ناك ىلا ماعلا حلاصلا

 ةيئاملا تامزلتسملا طبضو «هلاحجب ميظنتل عمتجملل ةمزاللا تايرورضلا نم ىقبت هايملا نزاخم

 (”يسيإو لودهما ةقطنم. (تايفطن) نزاخم رفحب خيشلا ماق اذهل .ةلقلاو ةردنلاب ةزيمتملا

 تننت يداو ىلإ يسيإ نيع نمو «يلزت يداو ىلإ وسقمأ لبح نم ةانق ربع ءاملا بلح امك
 (©ترانمت قيرط ىلع

 فوصتملا ىيكيضحلا 7
 هتقيرط ىوتسم ىلع ناك و ءضحملا يفوصلا عباطلا اهيلع ىغطي ةيصخش ييكيضحلا لثع

 ىلع سوسبب ةيرصانلا ةقيرطلا راهدزا ةرتف ف شاع هنأ انملع اذإ ابيرغ سيل اذهو .ايرصان ةيفوصلا

 :نيردصم نم اعبان ةقيرطلا هذهب هرثأت ودبيو «ةعرد باطقأ نع ةرشابم اوذخأ نم دي
 ىلإ الايم ناكو ءيفوصلا هنيوكت يف اريبك مهريثأت ناك نيذلا هتذتاسأ قيرط نع -

 لاصتالل عراس امدنع هرغص ذنم دهزلا قيرط كولسو « ةيبرتلا خيش ذاختاو ءيقوصلا ركفلا

 .8-19 :نوفيضللا )1(

 .هسفن (2)
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 يضر- وهو» :خيشلل هترايز ضرعم ف لاقو .طاوسرات هتدلبب هرورم ءانثأ ليبحرشلا نيسحلاب
 ءاملع هيلع صن امك ؛قرطلا مظعأو لضفأ يه ىلا ةيلذاشلا ةقيرطلا يف انخيش -هنع هلا

 برغملا يف رهظ ريس لك» :لوقي ؛رصان نب دمحأ ىلع ءانثلا ريثك ناك امك ؟!7«نأشلا كلذ

 ©” «رصان نبا ةكرب نم هلصأف «لام وأ هاج وأ ملع نم سوسو
 ,عدبلاو تافارخلا نع داعتبالا ىلع زكترملا ئئسلا هنم ةصاخ .«فوصتلا نع هأرق ام -

 (©0ةنسلاو باتكلاب لمعلاو «نطابلاو رهاظلا ىملعب كسمتلاو

 هخيش نم ةزاجإ ذأ هلعلو «”ةفورعملا ةيرصانلا ةقيرطلا ىلإ وصلا هدنس لصوأ دقو
 كروي دالوأل هتزاحإ قايس يف رهظي امك ةحبسلا ذاختا يف يساملجسلا زيزعلا دبع نب دمحأ

 (©ةحبسلا رثأب اهمتح ىلا هتذمالتل ىربكلا هتزاجإ لالخ نم وأ 7 يكو تشم لا

 بقانملا نم ريثك دورو هتاباتك لالخ نم رهظيف ؛هحالصو هعروت ثيح نم امأ
 كسنلاو دببعتلاو عرولاو دهزلاو ةدابعلا يف ةغلابملا :هتيصخش نع ربعت اهلكو .تاماركلاو
 ةيفوص ةيصخش ىلإ يحوت «ةيدبعت-ةيقالخخأ تازيمم يهو ...عضاوتلاو حالصلاو ىوقتلاو درجتلاو

 اينس افوصت هفوصت ناك اذهل .تاسيدقتلا عاونأ عيمجو تاماركلاب نمؤي يقارغج لاحم يف ةزيمتم

 ىلإ هعوزن لالخم نم هفوصت ةحرد رداصملا زربت ام ابلاغو .فارحنالاو ةذوعشلل هيف لاحم ال

 ...ةماعلا ةطلاخم نع داعتبالاو ءاوزنالا ةرثك و «ةعمم ىلإ حومطلا مدعو لومخلا

 ظحالل دقو «ةايحلا رهاظم.لابم ريغ هتلعج هتايح تعبط ىلا كسنلاو دهزلا ةايح نإ

 :الئاق هنع بتكف «يبكيضحلا ةيصخش ىلع بلاغلا يقالخألا- يف وصلا عباطلا اذه يميتشملا

 الو ءةاسش الو ةباد الو ةرقب هل نكت ملف «عاطتسا ام ايندلا لاومأ نم اللقتم هللا همحر ناك»
 7 7 ّط سس

 ١ 7 «(...) ةيارمس يسيإ يداوب ىررششا

 .10 :ةلحرلا (1)

 .15 :يتراغرغاتلا رصتخم (2)

 .0 :يتراغرغاتلا 63 :نويهحيضحلا 03[

 .10 :ةلحرلا «203 :تاقبطلا يف قفوصلا هدنس رظنا (4)
 .(ردعملا «ةيدوعسملا ةنارخلا ةحخسن) خيرات نودب ةزاجإ (5)

 .ز12460 ةيكلملا ةنازخلا ةححسن (6)
 "37 :نويهحيضحلا )2
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 ىخوتتو .هكولسو هركف نع ربعت ةيحوم ريباعتو ةيهيجوت تاملك هنع ردصت امك
 الف ءالب يف ملاظلا عقو اذإ .هبويع نع هل فشك ايندلا بحأ نم :اهنم ؛2”ةحيصنلاو ةظعوملا

 الف «ةتباث ةرهاظ تامارك ىلاعت هللا ءايلوأل نإف تاماركلا دوحجو يأ اي كايإو «هووادت
 7.هيلع ناركنلا كعسي

 رضحم.ركذ الحر نأ» :هدلاو نع (ه1323 .ت) يزودألا يبرعلا نب دمحم هركذ امثو
 لئابق ضعب هيلع لضفو ؛«صيقنتلاب نييلوزجلا ضعب يك يضحلا دمحأ نب دمحم يديس خيشلا
 8 «مهلضف نم ينعي ءمهتانسح نم لضفأ .مهصقن نم ينعي ,مهبونذ :خيشلا لاقف ةكح

 «يعامتجالا هطيحم لبق نم هميظعتو هريقوت رهاظم ىلإ اضيأ رداصملا ضعب ريشتو
 راودأب مايقلا نم هتنكم تازايتما اهلكو ...هتيواز مارتحاو تابهلاو تاقدصلا ةطساوب كلذو

 .©ةعامجلا حلاصل ةفلتخم

 اعزج صصخ نأو ,ءعوضوملا يف فيلأتلل ىدصت نأ فوصتلاب خيشلا مامتها حاتأ دقل

 ريثك ناك» ؛يلازغلا تافنصم اهنم ةصاخ ءفوصتلا بتك سيردتل يميلعتلا هطاشن نم

 ةيفوصلا هتقيرط رشن يف مهسأ نأ ناكف .© «اهيف رظنلا ىلع ضحيو ءفوصتلا بتكل بحلا

 ةيبونحلا شماوحلاو سوس لمشت ةيفارغح تالاحجم يف نورشتنملا هذيمالت كلذ يف هتليسوو

 ...شكارم زوحو ريبكلا سلطألاو ريغصلا سلطألل
 هذيمالت 8

 تلكش دقو ؛ظعولاو سيردتلاو ءارقإلل ىدصت ييكخسيضحلا نأ ىلإ قباسلا يف انرشأ

 نم هذيمالت نع ةميق تامولعم. يميتشجلا انديو .نيديرملا ةيبرتو ةبلطلا جرخختل ةسردم هتيواز
 مهتايثيحو مهئامسأ ىلع انفرعت هلضفب ذإ .هب اولصتا نيذلا هباحصأو نيديرملاو ءارقلاو ءاهقفلا

 .يبرغلا ريبكلا سلطألا :ةفلتخم قطانم نم خيشلا ةيواز ىلع نودفي ءالؤه ناكو .ةينيدلاو ةيملعلا

 غبن نم مهنم .شكارمو ةعرد نم ءاج مهضعبو «ةيوارحصلا تاحاولاو ءريغصلا سلطألا لئابقو

 «ضارمألا ءافش :ةداعلل ةقراخ ةزيمتم ةيفوص ةيصخش نع ربعت هتامارك نم ةلمج يميتشجلا دروأ (1)
 .(13 :نويهيضحخلا رظنا) ...ةفشاكملاب قطنلاو

 .5 :ةلحرلا (2)
 .34 .ص «(ريداحملأ :كافرأ ةنازخ طوطخم) شكارم ىلإ ةيزودألا ةلحرلا حرش (3)

 .باتكلا اذه نم اهدعب امو 46 .ص يناثلا لصفلا ؛هرصع اياضق نم ىيطيضحلا فقاوم عحار (4)
 .0 :يتراغغرغاتلا ءا11 :نويضيضحلا (5)

 ساو 7 -



 راطإك ةيرارمتسالا عباط زربي امثو .ائيش هنع فرعن ال الماخخ يقب نم مهنمو ؛هترهش تراطو

 .''مهل هتبتاكم وأ ,مهطاشنل هتعباتم .مهجرتخت دعب ىتح هذيمالت عم ييخيضحلا خيشلا ةقالعل

 :ل ةبسنلاب نأشلا وه امك ةراتخم قطانم ىلإ هتبلط نم ةبخنل هلاسرإ بناح ىلإ
 ميلعتو عدبلا دمحيل» :دومحموادإ ةليبق ىلإ هلسرأ :يتومحملاتلا دمحأ نب ركب يبأ -

 (20)«ةنسلا

 .خيشلا نم زاعيإب هتليبقب سيردتلل ردصت : 7 ينيهغسملا ديعس نب ىبحي -
 .هخيش نم رمأب ةساك. رقتسا :©”يتاكساتلا دمحأ نب دمحم -

 فوصتلاو ةيعرشلا مولعلا لاحم يف ةزيمتم ةسردم تسسأت «هذيمالت ةريخ ساسأ ىلعو

 عساتلا نرقلا نم لوألا فصنلا ةليط سوسب ةيركفلا ةايحلا تشعتنا مهلضفبو ...بادآلاو

 ةريخ ةقطنملا دقفأ امث ؛مهتيبلغأب فرجيس 2©2ه1799-1800/ه1214 ءابو نأ الإ ءرشع
 .ةيركفلا اهتايلاعف

 ءامسأ درون ؛هرصع ءاملع نيب هتتاكم نعو يك يضحلا طاشن نع ةركف ءاطعإلو

 :هنع اوذحأ نيذلا ضعب

 يلع نب هللا دبع نب دمحم :هيذيملتل يك يضحلا نم نيتلاسر يسوسلا راتخملا دروأ (1)
 ؛ءابولا نم رارفلا لوح تامولعم نمضتت ىلوألا ؛يسدكلا كرابم نب دمحمو ؛ينامدشُنيإلا

 .(16/14 2185/3 :لوسعملا عجار) .ةطراشملا ةرهاظ لوح روحممنت ةيناثلاو

 .52 :نويحكيضحلا (2)

 .48 :هسفن (3)

 .35 :هسفن (4)

 :زازبلا دمحم ,250/3 :لوسعملا عجار) .ه1213 ةنس ءابو يف دييقت :دمحأ نب دمحم :يزوناملا (5)
 .(88-89 :قباس عحرم
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 هتاجاتنإ 9

 ىلع رصتقي اهضعبف «هتافلؤم ددع لوح ييخيضحلل تمجرت يلا رداصملا فلتخت
 امو انيدل لصحت ام نأ ديب .هفيلآت عومجمم. ةطاحإلا لواحي رخآلا ضعبلاو .هجاتنإ مهأ ركذ

 ةصانخخلا تانازخلا يف اهنع ثحبلا انيلع ناك و .افلؤم نيثالثلا زواجتي رداصملا هيلع تقفتا

 هتنازخخ هل تضرعت ام ىلإ ةفاضإ «ةصاخلا تانازخلا سيبح لازام اهبلغأ نأ ودبيو .ةماعلاو

 يكيضحلا دمحم نب دمحم ةافو دعب ساف ةنيدع. هبتك تعيب ذإ «(0ةالابم الو تتشت نم

 نع هئالج ىلإ تدأ ةريطخ تاعزانم همع ءانبأ عم هل تناك دقف .ه1338 ةنس سنوتب

 اهسئافن ضعب ىنتقا نمث يناتكلا يحلا دبع نب دمحم ناكو .ةرسألا ةنازخ عم هدلب

 هتالاغشنا بناج ىلإ فيلأتلل غرفتلل ةمئاللا فورظلا يسياب هماقم هل أيه دقو

 بسح هحاتنإ عيزوت نكميو .ةلحرملا هذه لال مت بوتكملا هجاتنإ ةليصحف اذل «ةيميلعتلا

 :ينالاك تاعوضوملا

 ةينيدلا مولعلا )1

 05 هقفلا -

 02 ثيدحلا

 06 ةريسلا -

 فوصتلا -

 ةيوغللا مولعلا (2

 وحنلا -

 رعشلا -
 0 2# | سرير وجرل#
 #0 | 0 تحف

 .329/11 «321/3 :لوسعملا ءيزوناملا تاركذم :رظنا (1)

 .329/11 :لوسعملا (2)

-607- 



 :هتافلؤم ةحئال ضارعتسا لالح نم نيبتي

 دمحأو يبلازغلا تافلؤمم. مامتهالا ليلدب ةيفوص اساسأ تناك خيشلا تامامتها نأ -

 (9ةايسلاو هقفلا بتك ىلإ اضيأ هجتت هتالاغشنا نأو «قورز

 تاحورشو تاريرحت نع ةرابع اهبلغأو «ةفلتخم نيدايم مهت هفيناصت -
 .ةدودعم تاحفص اهمظعم ف ىدعتت ال «ةنيعم لئاسمل تاصيخلتو

 ةينيدلا مولعلا (1-9
 ثيدعحلا (1-1-9

 حرش يف يراسلا داشرإ"ب فورعملا "يرامخبلا حيحص حرش ىلع ةيشاح"-أ
 هنم دجوت «(م1517/ه923 .ت) ينالطسقلا ركب يبأ نب دمحأ هفلؤمل .”"يراخبلا حيحص

 .1701 مقر .م.خ .خم ةيطح ةححسن

 (©"ثيدحلا حالطصا يف ةفرطلا حرش"-ب

 هقفلا (2-1-9

 دق» :الئاق هحرش نومضم هفلؤم ةمتاخ يف فلؤملا عضو :"ةلاسرلا حرش"-أ

 «قورز سابعلا يبأ يديس حلاصلا حرش نمو «يلذاشلل ينابملا قيقحت نم ءزجلا اذه تعمج
 وهف امهريغ نم لقني امو .كلذ نم ءيش هيلع لكشأ نم امهعجاريلف «ةدمعلا امهو

 © «كلذك عجاريلف .هلقانل وأ هلئاقل بوسنم

 ضعب ف "ةلاسرلا" ىلع هحرش عجارأ ام اريثكو» :هحرش نع يميتشجلا لاقو

 كلذ يف هل دحأ الف «(...) ايأر هسفن دنع نم هيف نسحتسي هنأ وحرأو «لزاونلا

 )4( «حارشلا نم هريغ ع ابتا ىلع ممصي هنأ ريغ ءاباوصتسا الو اناسحتسا

 ةينسحلا ةنازخلاب ةخسن اهنم .ةحفص 242 ىلع يوتحتو محض دلحم ف ةخسنلا عقت

 .118 اهمقر ةيبوجحملا ةنازخلاب لوألا ةروتبم ىرخأ ةحخسنو «ةلماك ريغ 169 مقر

 مل تافنصم يهو «ييكيضحلل اهبسن بتك ةئالث رك ذب يرصانلا مالسلا دبع نب دمحم درفني (1)
 تايبأ حرش «يفصحلا هللا دبع يبأ حيحص ىلع يشاوح :يهو هل تمج يلا رداصملا يف درت

 .(118 :رصان نبا تازاجإ عومدجم رظنا) .ةعامج نبا عويب حرش «فيرصتلا ف يراوملا

 .193 :ةملاعلا سوس (2)

 .118 :مقر ةيبوجحلا ةنازخلا طوطخم (3)
 . 14 :نويهيضحلا )4(
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 ةفورعملا هلزاون يف يفيسرفتلا رمع اهيلع لاحأ :"ةيهقفلا هتبوجأ"-ب
 :ةيعرشلا اياضقلا ضعبو تادابعلا لاجمت. قلعتي ام ةصاخ «(!””ةيضورلا ةبوجألا"ب

 ...ةيصولاو «ةأرملا زاهجو «ةفايضلا ةلأسمو «ةعيدولا لامو «ةالصلا

 ف يهو 7 يسوسلا راتخملا هيلإ اهبسن تاقرو :"”ماعطلا لكأ يف مائللا هيبنت" -ج

 يف ماعطلا اياقيب ظملتي وهو ةالصلا ىلإ ماقو ماعطلا لكأ نميف ىيضيضحلل باوج لصألا
 .تاحفص تس يف عقتو «تسوحرغغاتب ةييوقعيلا ةنازخلاب ةيطح ةحخسن اهنم دجوت .همف

 مل اهنأ الإ ءيسابعلا دمحم نب دمحأ هخيش ةبوجأ يهو يسابعلا ةبوجأ عمج"-د

 ف ةعومجملا عقتو «””يزودألا ميهاربإ نب دمحأ اهعمج يلا ةعومجملا ترهتشا امك فرعت
 .زودأ ةنازخب ةخسن اهنم ,.(ةحفص 110) ريبك دلحب

 (7”"ةيروهجألا ةبوجألا رصتخم"-ه
 فوصتلا (3-1-9

 دجوت ؛ةحفص 46 يف عقت :"يرصانلا خيشلا ةينغ يف ةمهبملا ظافلألا يف حرش”-أ

 .زودأ ةنازخب ةيناثلاو «ءيولحلا بيطلا ةنازخب ىلوألا :ناتححسن هنم

 الإ ءلحاسلاب روزهه ةنارخب ةيطخ ةحخسن هنم دجوت :"تاريخلا لئالد حرش"-ب

 .اهيلع عالطالا نم نكمتت مل اننأ

 تافلؤم نمض يسوسلا راتخملا هركذ :"ةيفوصلا ةقيرطلا لوصأ" لوح فلؤم-ج
 ةةيراسفسما# نق دقيو ةييايطتلا

 ءةعرد باطقأ ىللع ءانث اهلك «دييقت نع ةرابع رصان نبا لآ نع تاقرو -د

 ”تكومسراهواديإب رهاطوأ يلع ةنازخب ةخسن اهنم

 طوطخم) "ةيصولا يفو اينثلاب عيبلا يف :ةيضرم لئاسم يف «ةيضورلا ةبوجألا" :لماكلا همسا (1)
 .(تينزت ءوبارعوح ةنارخ

 ./3 :ةلوزح لالخ (2)

 .خيرات نودب سافب رجحلا ىلع تعبط (3)
 .193 :ةملاعلا سوس (4)

 .66/1 :ةلوزج لالخ (5)

 .همسفن عج رملا )6(
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 د1317 :اهمقر ةماعلا ةنازخلاب ةخسن اهنم :"اهيلع حرشو ظعولا يف ةموظنم" -ه

 .م1791/ه1205 ناضمر 19 نينثالا موي اهخسن مت دقو «ع ومحب نمض

 هنم ةيطخ ةخسن ىلع انفقو :يكومسرلا زيزعلا دبعل ”راونألا ةيلح" ىلع حرش-و
 اهخخسن «ةحفص 152 ف عقي هللا دبع تيأ ةليبق «نيرازاتب لداعلا ندوملا هللا دبع ةنازخب

 .م1826/ه1241 لوألا عيبر 25 خيراتب يلدنجلا دمحأ نب دمحم

 سلجملا ةنازخب ةحخسن هنم دجوت :لوطم زجر يف ييكيضحلا مامإلل ”لسوت -ز
 تفرش يملعلا

 .تنوزت برق ةيديزيلا ةنازخلاب ةحخسن هنم دجوت :'ةيقورزلا ةحيصنلا حرش -ح

 ةريسلا (4-1-9

 ءاهلئاضف هيف ددع :"ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع ةالصلا دئاوف لوح فلوم"-أ

 رهاطوأ يلع ةنازخب ةخسن هنم .ةحفص 14 يف عقي ثيداحألا نم ةعومجم كلذ للختيو

 ”تكومسر اهو اديإب
 خسن هنم دحوت «مهتافنصم يف اريثك سوس ءاهقف هيلع ليحي :"ةيزمحهلا حرش '-ب

 ةنارخلا طوطخمو ,3985 :1868 .ح.خ.م لك 178 «د1658 .ع.خ.م :اهنم ةريثك

 .235 مقر ةيبوجحلا

 ىيحي نب هللا دبع دمحم يبأ ةديصق ىلع طيسب حرش :"ةيسطارقشلا حرش"-ج

 ةيطخ ةخسن هنم ؛ةحفص 36 ف عقي ؛(ه466 .ت) يسطارقشلاب فورعملا يرزوتلا
 .تكومسر احح واديإب ةيحلاصلا ةنازخلاب

 ينامعنوبلا يردعملا دوعسم نب دمحم هب دهشتسا :"داعس تناب ةديصق حرش" -د

 "اهسفن ةديصقلا ىلع ميقلا هحرش يف
 ةليبقب ةيضيراقألا ةنازخلاب ةخسن اهنم ضايع ىضاقلا افش ىلع ةيشاح"-ه

 .باوص تيأ
 (3 يعالكلا هد ىلع قيلغتلا" -و

 .ردعملا «ةيدوعسملا ةنازخلا طوطخم (2)

 .192 :ةملاعلا سوس (3)
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 ةيوغللا مولعلا (2-9
 وحنلا (1-2-9

 (7"لاعفألا فيرصت ف فلؤم"-أ

 بادآلا (9-3و

 رعشلا (1-3-9

 ركذ امك «,هذيمالتل "هتزاجإ" يف وأ "هتلحر" يف ةيرعش انايبأ فلؤملا دروأ

 (2 راعشأ ضعب يميتشمجلا

 "ةيزاجحلا ةلحرلا" (2-3-9

 ةنس هجح عوضوم يهو ؛جسحلا ةضيرف ءادأل هرفس رابخأ اهيف لجس
 .قرشملا ىلإ هباهذ فورظو اهتباتك نم فدهللا ديدحتب اهلهتسا :.م1739/ه12

 ةيحانلا نمو .مهرصاع نيذلاو هحخويش لوح ةماهلا تاراشإلاو صوصنلا نمضتت ةلحرلاو

 ”جيجحلا قيرط نع ةقيقد ليصافت ىلع يوتحت ةيعامتجالاو ةيداصتقالا
 ؛هنارمع فصو يف ضافأو الإ هنم جرحي وأ ادلب لخدي ال ييخيضحلا ناكو

 ةداتعملا تاطحللاب قلعتي ام ةصاخ «هناكس تاداعو «ةيشيعملا هلاوحأو «ةيداصتقالا هفورظو

 بتك دقف ...سلبارط «رزوت «بازلا ,طاوغألا ءيضام نيع :ةبراغملا جاجحلا ةلحر يف

 اهرمثو «ةريثك ةنجأو ليخن اهيف ء«ديرجلا دالب لضفأ يهو» :رزوت ةيرق فصو يف الثم

 (© «...عماجو ةريبك ةنيدم اهيفو ءاهريغ نم بيطأو دوجأ
 دروأو ,.جحلا كسانم دنع فقوو «ةبعكلا نعو ةرونملا ةنيدملا نع ثدحت امك

 نع ثدحت مث «ءاهقفلا ءارآو ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لاوقأو ةينآرقلا صوصنلا
 خياشك. هتالاصتا فيثكت يف فلؤملا اهلغتسا دقف «ةلحرلا ةدم رصق مغرو .ةرايزلا بادآ

 ””هسورد رضحو ةرهاقلاب مهنم يقل نم عيمج انل درس ثيح ءرهزألا
 رصم مارهأ فصو دنع فقوت ذإ :"هتلحر" لمكي مل يخيضحلا نأ ودبي ءالامجإ

 .192 :ةملاعلا سوس (1)

 .(اهنم عضاوم ةدع) هتلحر 18 .ص هليم"التل هنا زاجإ .نويحيضحلا )2(

 .باتكلا اذه نم 105 .ص يف ةطيرخلا رظنت (3)
 .14 :هتلحر (4)

 .50 :هسفن ردصملا (5)

 د1



 ةقدلا هجو ىلع فرعن ال انك اذإو .برغملا ىلإ هعوجر ةلحرملل فصوب كلذ عبتي نأ نود

 لوقي ينارفإلا دمحم هخيش نع هئيدح راطإ يف ةراشإ دروأ انمجرتم نإف ءاهفيلأت خيرات

 تبتك "”ةلحرلا" نأ يعي ام 27 «نآلا ىلإ نيملسملل هلحأ يف هللا دم نمم وهو» :اهيف

 .م1742/ه1155 ةنس تناك ينارفإلا ةافو نأ ملعلا عم «قرشملا نم هعوجر دعب ةرشابم

 .ع .خ.م :اهنم ءةماعلاو ةصانخلا تانازخلا يف ةريثك ةيطخ خسن ةلحرلا نم دجوت

 ةهروصم 11048 .م.خ ءعومجم نمض 3822 .ز.م.خ 2405 .م.خ «عومجم نمض 2-6

 .تكومسراحواديإب ةيحلاصلا ةنازخلاب ةصاخ ةحخسنو «قرولا ىلع

 سراهفو مجارت (4-9
 "ةباصإلا رصتخم" (1-4-9

 رجح نب يلع نب دمحأل "ةباحصلا فيرعت يف ةباصإلا حيباصم" باتك هيف رصتخا
 ةبوتكم ةقرو 332 ىلع يوتحيو ءمحخض دلحم ف عقي .(م1448/ه852.ت) ينالقسعلا
 .2599 :اهمقر .ح.خ ةحخسن اهنم .مورخ هب .ءورقم يبرغم طخ

 "هتس رهف" (2-4-9

 مهخياشم اهيف نوركذيف سراهف اوفلؤي نأ اهؤاملعو سوس ءاهقف ةداع ترجح

 هرودب يبغخيضحلا زاجأ دقو ؟اهتياور ديناسأو اهب اوزيحأ ّيبلا بتكلا ةحئالو

 مهنع اهذخأ ىلا بتكلاو ءرصمو برغملا يف هخويش نمضتت ”ةسرهف" بتكف .هيرصاعم

 تايوتحم ميسقت نكمبو .اهب زيجأ ام اهرثكأو .مهديناسأب هخنويش نع ةيورملا تافلؤملا وأ

 مث ءمهب هلاصتا ةقيرطو ةيملعلا مهتيثيح ثيح نم مهب فرع خياشم :ىلإ "ةسرهفلا"

 امل ءاهيف شاع ىلا ةرتفلل ةيركفلا ةكرحلا نع ةروص انيطعت الامجإ "ةسرهفلا"و

 عونو ءسيردتلا قرطو ءاهيلع لابقإلا متي ىلا تافنصملا لوح ةميق تاراشإ نم هنمضتت

 .نقلت ىلا مولعلا

 هروصم يهو «يحانلا ىفطصم ذاتسألا اهينراعأ ةدحاو ةحخسن باتكلا نم دجوت

 .6-7 :هتلحر (1)

 دبعو .ينادورلا ناميلس نب دمحم و ءةحصاملا لدي بحاص يك وتشمهلا ىلع نب دمح اك )2(

 نب دمحم نب دمحمو «يباوصلا هللا دبع نب دمحأو يسيإلا بوقعي نب دمحمو ؛يترانمتلا نمحرل
 .(190-192 «180-181 :ةملاعلا سوس :عجار) .يفيرازألا ىبحي نب دمحمو .يبوقعيلا ميهاربإ

 تود



 موي خيراتب تحسن ءديج طفب ؛:ةحفص 32 ىلع يوتحت «طابرلاب يلالمسلا ةنازحخ نم

 .ه1205 ماع بحجر 5 ءاعبرألا

 اهيلع هلو .,"سراهفلا سرهف" هباتك ف "ةسرهفلا" هذهب يناتكلا فرع دقو
 (7"يكروبيلا هذيملتو بخ يضحلا سرهف راصتخخا يف يكذلا رطعلا حفن" :هامس راصتخا

 نم لك قيرط نع دنسلا يف انمجرتم. لصتي امك «قباسلا هباتك يف اهيلع ليحي ام ابلاغو
 دبع نب دمحمو «يبوجوألا ىبحي نب دمحم نع يتشدشخمتلا ينوميملا دمحم نب دمحأ
 9يعرصانلا مالسلا

 "هتشانك" (3-4-9

 "مالعإلا" بحاص اهيلع علطا دقو «هخايشأو هديناسأ نمضنت ىربك ةعومجم
 "ةشانكلا" تايوتحم ميسقت نكميو «”اهنومضم لوح تامولعم نم هدروأ ام بسح
 يلالهلاو يشايعلا نم لك سراهفو «هتسرهفو «هذيمالتل هتازاجإو .هخايشأ تازاحإ :ىلإ
 .كاذنا ةلوادتملا بتكلا ضعب ركذو «يزوحأو ينانب مالسلا دبع نباو

 "هتاقبط" (4-4-9

 نمث ءاحلصلاو ةفوصتملاو ءاهقفلا نم تانيع مجارت نمضتي «مجارتلا نم فلؤم
 4 9 1١5-٠ ُط 8 , نا 8 َّت

 .683 :سراهفلا سرهف عجار (1)

 .313 :هسفن (2)
 .3 :يشك ارملل مالعإلا (3)

 هرصتخا دقو .باتكلا اذه نم اهدعب امو 77 .ص «ثلاثلا لصفلا :باتكلا لوح ليصافت رظنا (4)

 طوطخم) نييسوسلا ىلع هيف رصتقا «يميتشجلا نمحرلا دبع :مهنم «ةقطنملا ءاملع نم ةعومجم
 نم ةعومجم ييخيضخلا تاقبط نم سبتقا) يتراغرغاتلا نمحرلا دبعو «(توارفات ءيزوحأ ةنازتخ
 دمحأ نب دمحتو :(170 .ع.خ مليفوركيم) ةيسوسلا محارتلا نم ةعومجم.هليذو .همجارت
 ىلع هيف رصتقا يغوغدلا رمع نب دمحمو هيلع فقن مل (م1845/ه1261.ت) يضاكتنزألا

 .روتبم وهو «(نامعنوب «ةيدوعسملا ةنازخلا طوطخم) 'ةمجلا دئاوفلا' نم تافاضإ عم نييسوسلا

 ىلع هيف رصتقا يليقعبلا يفوعلا نمحرلا دبعو ؛ةبعص هتءارق لعجي امث ورذملا نم ريثك هيفو
 نم اريثك يردعملا دوعسم نب دمحم هنم سبتقا امك .(تينزت «يفوعلا ةنازخخ ةحخسن) نييليقعبلا
 .(ردعملا «ةيدوعسملا ةنازخلا ةخخسن) محجارتلا يف هفنصم يف مالعألا
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 تافلتخم (5-9

 "ملعتملا بدأ" لوح رصتخم فيلأت (1-5-9
 دهتجي نأ ملعتملا بادآ نمو» :هلوأ ءيسويلا ىلع يبأل "نوناقلا" باتك هيف رصتخا

 .«(...)بلقلا هواعو ملعلا نأل ءميمد فصو لكو كيسحو شغ لك نم هنطاب ريهطت ُق

 رمي ىلا مولعلاو .خيشلا سلج ْق سولجلا باداو «ملعلا لئاضف :ةينآلا رواحملا نمصتيو

 اندمتعا دقو ,ةحفص 15 ىلع يوتحي رصتخملاو .هتيمهأ و ملعلا فيرعتو «بلاطلا اهب

 .م1912/ه1330 خيراتب تحخسن «يولحجلا نسحلا نب دمحم نب دمحم ةخسن

 بطلا يف طوطخم (2-5-9

 هنبأ نأ ىلإ طققف ريش رداصملا نأ الإ «بطلا لاجمب عساو ماملإ يكيضحلل

 .هدلاو نع كلذ ذحأ دق نوكي نأ دعبتسي الو (””هيجنتلاو بطلا ىملع يف عرب دمحأ

 هتازاجإ (3-5-9

 :اهنمو «هذيمالتل اهبتكي ناك تاداهش نع ةرابع

 ”'هتوم ضرم ْف سوس ءاملع نم ةعومجم ةماع ةزاجإ -
 هترايز ءانثأ يرصانلا مالسسلا دبع نبال م1772/مه6 ةنس اهبتك ةزاجإ -

)3( 
 سوسل

 يسوسلا راتخملا اهدروأ ءيفيسرهُكلا زيزعلا دبع نب رمع هذيملتل ةزاحإ -
 "ل ريع" هباتك ف ةلماكت

 5 رولا نيسحلا نب دمحمو رمع نب دمحم ناتزاجإ -

 مدحاو ةحفص ْق عفتو كلا تلا ذاختا 5 يك وتشمهلا كروبي دال وأل هزاججإ-

 مهبولق تناك نإو ءاهيلع حيبستلل ةحبسلا كاسمإ نامدإ انخايشأ قالحأ نمو» :اهوأ

 :ددع لهانملا ةلحم .,"سوسب ىلوألا ةيميلعتلا تاسسوؤملا" :ينونملا دمحم «51 :ةملاعلا سوس (1)

 .325/11 :لوسعملا ,35 .ص «1986 4

 .353 :سراهفلا سرهف (2)
 .118 :يرصانلا تازاحإ عومجم (3)

 .323/11 :لوسعملا (4)
 .354 :سراهفلا سرهف (5)

 .عومجم نمض «ردعملا «ةيدوعسملا ةنازخلا ةححسن (6)
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 يف هدنس نمضتتو .«(...) حلاصلا فلسلاب ءادتقا ىلاعت هللا نع لفغت ال تراص ةركاذ

 .ردعملاب ةيدوعسملا ةنازخلاب ةحخخسن اهنم دجوت .ىيلالهلا زيزعلا دبع نب دمحأ هخيش ىلإ كلذ

 .(...) باهولا ميركلا هلل دمحلا» :اهوأ ءريخألا ةروتبم ؛هذيمالت ضعبل ةزاحإ -
 هتاداسو تقولا ءاهقفو ةبلطلا نم ةعامج نإف ءدعبو .(...) هدعاوق سسأو هنيد ديش يذلا

 2 «(...)ةزاجإلا -انمركأو هللا مهديأ- انم اوسمتلا دق «(...) هنايعأو نامزلا رودبو
 (©ةدحاو ةحفص يف عقتو «نسحلاو هللا دبعو ,دمحأ :ةثالثلا هدالوأل ةزاجإ -

 يشكارملا زوزع نب ةلب ىلع درلا يف ةلاسر (4-5-9
 راشأ دقو «هتقدنز ضحدل ةيعرشلا ججحلا نمضتت ءزوزع نب ةلب ىلع درلل اهفلأ

 يبأ نع ارابخأ دروأ نأ دعب اهنومضم نم فطتقم عم سالحللا ةهزن" بحاص اهيلإ
 بحاص ىلإ عجري اهب فيرعتلا يف لضفلا نأ الإ , 7 زوزع نبا عابتأ نم وهو 07 سيالح

 شكارم نكس زوزع نب ةلبب فورعم صخش نع انغلب دقف دعبو» :اهوأ ”مالعإلا"
 :ةيتآلا رواحملا ةلاسرلا نمضتتو 2 «(...) هتقدنزو اهبحاص ةعدب ىلع لدت رابخأ (...)

 خويشو «شك ارم نم نيمداقلا سوس ةبلط تاداهش لالخ نم زوزع نب ةلب ةعدب رهاظم
 ”"اهيلع ءاضقلا لبسو «رمألاب ينعملا ةقدنز

 . 1/1 .ع.خ مليفوركيم ز12460 .ح.خ.م (1)

 .63/1 :ةلوزج لالح (2)
 هنأ ايعدم ةقطنملا لئابق باطقتسا عاطتساو «نارمعاب تيأ ةقطنك. م1792 ةنس سوسب راث (3)

 دمحأ نب دمحم مهسأر ىلعو «ةقطنملا ءاملع نم ةعومجم هل ىدصت دقو .دمحم نب ديزيلا

 .(ةقرفتم عضاوم :سالحلا ةهزن «2215/12 :لوسعملا عحار) .يتاكساتلا

 .23 :هسفن ردصملا (4)

 .74/3 :يشكارملل مالعإلا (5)

 .همسفن (6)
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 باتكلاب فيرعتلا

 هباتكب فرعن نأ يعيبطلا نم ناك «يبكيضحلا لمعل ةيقيقحلا ةروصلا لمتكت يكل

 نيمجرتملا بلغأ «ةمجرت 823 ىلع يوتحي «محارتلا يف فلؤم نع ةرابع وهف "تاقبطلا"

 لاحرلا نم ةفوصتملاو ءاحلصلاو ءاملعلاو ءاهقفلا مجارت نمضتيو «برغملا نم هيف
 .رشع يناثلاو رشاعلا نييرجهلا نينرقلا نيب ام اوشاع نمم مهو «ءاسنلاو

 وأ برغملا يف ءاوس ؛مجارتلا بتك ف ةدوهعملا ةقيرطلا جهن ىلع فلوملا راس دقو
 ريدقتلا كلذ ف يعاري الو «نورقلا بسح يئاجهملا بيترتلا ىلع همجحارت بتر ذإ «قرشملا
 لك صخي ام ةداعو .ةفوصتملاو ءاهقفلا ريهاشمل ةيئاقتنالا ىلإ نكري امنإو «ةلزنملاو ةيمهألاو

 مهرخآو ءىسوم نب دمحأ خيشلا :مهوأ .رخآ ىلإ عوضوم نم فلتخت تامولعمبةمجرت
 نم هب ققحتو «ىعوأف هيف عمج» :هباتك نع يميتشملا هلاق امو «يديزيلا هللا دبع نب ىبحي

 هيونتلا ىلإ قبسي مل ةعامج ىلع هبنو «ريهاشملاو رباكألا هيف ركذ ءيعدي ال ام ةيالولاو رسلا

 '""«برغملا لهأو قرشملا لهأ نم مهحايشأو هحايشأ عيمج هيف بعوتساو ؛مهرادقأب
 همحارت عمج يف عرش ييخيضحلا نأ ودبيف «هباتك نيودت خيرات صخي ام يف امأ

 هطاشن ةلوازم نع ضرملا هدعقأ نأ ىلإ كلذ يف رمتساو «قرشملا نم هعوجر دعب ةرشابم
 .نيودتلا ةيلمع ف ةليوط ةدم ىضق دق نوكيف ,م1874/ه1188 ةنس يميلعتلا

 باتكلا ناونع (1

 ةملك اهيف درت رخآلا ضعبلاو «باتكلا مسا نم ةيلاخ اهيلع انفقو ىلا خسنلا ضعب

 :"ءاملعلاو نيحلاصلا بقانم"ب هل تمجرت ىلا رداصملاو هيرصاعم دنع فرعي ناكو ؛«"بقانملا"

 هب رهتشي يذلا ناونعلا نوركذي الو ,"ييكيضحلا خيرات" وأ ؛"ةيهيضحلا بقانملا" وأ

 .13 :نويحكيضحلا (1)
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 '””يزوناملا وه "تاقبطلا" ةملك لمعتسا نم لوأو ءايلاح
 ةيمستلاف «ءباتكلا نومضم لالخ نم "ةقبطلا" لولدم نع ددصلا اذه ىف لءاستنو

 :ةملكلل مويلا عئاشلا موهفملاب تاقبط باتك سيل فّلؤملا نأل «ةقبطلا لولدم لمحت ال
 هب دصقي ”تاقبطلا" موهفمو .تاقبطلا فلتخم نم ةيئاقتنالا دمتعي محارت باتك وه امنإو

 اذه فلتخيو 29 «لايجألل ٍيمز بقاعت يف فنص وأ ةقبط ىلإ نوعجري سانأ فصو»
 ةبترملاو ةلزنملا بسحو ءاهنم ةاخوتملا تاياغلاو لئاسولاو عفاودلا بسح بئكلا نم فنصلا

 رصتقا اصاخ اكلسم كلس دق ييخيضحلا نأ ودبيو «هبحاصل ةزيمملا ةلاحلاو بهذملاو

 بسحو ؛«تاقبطلا فلتخم نم ةافولا نرق اهعمجت ىلا مجارتلا يأ «ةفوصتملاو ءاملعلا ىلع هيف

 .فوصتلا وأ ملعلا يف ةبحصلا وأ ةحخخيشملا طباور اهنيب طبرت الو ,ءيدحبألا فينصتلا

 فيلأتلا عفاود (2

 لب «نيفلؤملا ةداع ىلع فيلأتلا يعاود اهيف نيبي (ةمدقم) ةحتاف باتكلا نمضتي ال

 نب دمحأ خيشلاب اءدب هيمجرنم ركذ ىلإ ةرشابم لقتتا مث «ةلدمحلاو ةلمسبلاب طقف أدتبا

 دحأ نم بلطب ناك اذه هفلؤم فيلأت (ببس) ةركف نأ ىلإ ىميتشجلا راشأ دقو .ىسوم

 فلؤي نأ هنم بلطي هيلإ بتك» ءاسأ ةقطنم نم يتومحلاتلا دمحم نب دمحأ وهو هذيمالت

 ىلإ زفاحلا نأ ودسيو < «سانلا هب عفتنيل ,برغملاب مهنايو :نيحلاصلا بقانم يف اباتك
 :هلوق دنع "يريصوبلا ةيزمه ىلع ييكيضحلا خيشلا حرش" لوح هأرق ام كلذ

 * تازجعم مهنم ةماركلاو *
 هيلع حلأ اذل .برغملا ءايلوأ تاماركب فيرعتلا يف خيشلا ندل نم ريصقت نم هآر امل

 مل فلوؤملا ناك اذإو هب فيرعتلل برغملا ءاحلص ءايلوأ بقانم يف فيلأتلا ةرورضب

 .320/3-321 :لوسعملا :يزوناملا تاركذم رظنا (1)

 .133 .ص ؛«يلعملا دمحأ حالص ةمجرت .نيملسملا دنع خيراتلا ملع :لاتنزور زنارف (2)
 تاساردلاو مجارتلا يف يبلاعثلا ةسردم" :يف ءارعشلا لوحف تاقبط لوح ميدقتلا عحار (3)

 دحبأ فارشإ تحن ؛هاروتكدلا ةحورطأ ءرماع فسوي دمحم نيدلا رخف زاحنإ نم «"ةيبدألا

 .66-69 .ص «1988 ءيسلبارطلا
 .12-13 :نويحيضحلا (4)

 .13 :يتراغرغاتلا (5)
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 :اهنم ىرخأ عفاود نع ثيدحلا نكمي هنإف ؛هعورشمل احضاو اعفاد ددحي

 كلذو ء«هيديرمو هتبلط ةبغر قيقحتل «ةفوصتملاو ءاملعلا رابخأ دييقت ىلإ هتجاح -
 ءاحلصلاو ءاهقفلا نم ةعونتم تائف تاماركو رابخأل لماشو لماك عجرم ريفوتب
 .ءاسنلاو لاجرلا نم ةفوصتملاو

 تنغأ ثيحب «ةددعتملا هتالاصتاو هلاوجت نم دافتسا دق يخيضحلا نأ رهظي -

 رداصملا هذه لالغتسا نم دبال ناك اذل .بتك نم هيدل لصحت امم اضيأ دافتساو .هفراعم

 .ءاحلصلاو ةفوصتملاو ءاملعلا رابخأ نيودت يف

 ثراوكلا لوه وهو ءهبتك نيودت بتاكلا ىلع ىلمأ زفاح لافغإ بجي ال امك -

 سمطو ساردنا ةفاخم كلذو «ليعامبإ ىلوملا ةافو بقع يسايسلا رارقتسالا مدعو «ةيعيبطلا
 .مهرثآمو مهرابخأ نيودت ىلإ ةجاحلا تناكف «ةفوصتملاو ءاملعلا نم اراثآ اوكرت نمم رابخأ

 تابارطضا نم سوس ةقطنم هفرعت ام وهو ,ءكلذل رخأآ اريسفت دحب امك -
 ةقطنملا ةفوصتمو ءاملع رابخأ نيودت ىلإ ةجاحلا تناكف «تايفو اهنع تجتن تاعاجمو

 نم هيدل لصحت ام ةفاضإو «يليقعبلاو «يترانمتلاو ءيكومسرلا هديق ام ىلع ادامتعا

 .ىرخأ تايصخش لوح تامولعم

 ةقناعم ةرورض مث نمو «ةقباسلا ةيسوسلا محارتلا بتك يف صقن نم هظحال ام -
 .قرشلاو برغملا يف ةفلتخم ةيفارغج تالاحب

 لزتخت مجارتلا بتك نأ رابتعاب ءيرصانلا هنم ةصاخو يقوصلا دنسلا ظفح -

 عورشم نوكي نأ دعبتسي ال اذل .ةضحم ةيبهذم زفاوحلا نوكت ام ةداعو ءارومضم اروصت

 اهرود تابثإو ءاهتالاجرب ةاهابملاو ةيرصانلا ةقيرطلا نع عافدلا وحن ع زني يبكيضحلا

 .فوصتلاو مولعلا رشن يف
 نود :همضهو يضاملا ثارت ظفحب ةمستملاو ؛.هرصعل ةماعلا ةيركفلا ةمسلاب هرثأت -

 .هعايض نم افوحخ كانه نأك و راكتبالاب مامتها
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 باتكلا رداصم (3

 سرامي وهو رشع نماثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف هباتك هدام يكيضحلا ررح

 لامش رضاوحو سوس لئابق نيب هلاوحب نم دافتسا دق هنأ ودبيو .يسيإ ةيوازب سيردتلا
 ىلع لمع اذل .بتكلا نم هيدل لصحت امثو «ةددعتملا هتالاصتاو ءرصم دالبو برغملا

 .هتبلط ىلإ اهييرقتل ءاحلصلاو ةفوصتملاو ءاملعلا رابخأ نيودت يف تايطعملا هذه لالغتسا
 ةقيقحلا ف جاتحي اهبيترتو مجارتلا نم مكلا اذه عمج نأب املع ,مهرابخأب فغش هل نم وأ

 .ريبك يركف دوهحم ىلإ
 :ينآلا لكشلا ىلع هرداصم فينصت نكمبيو

 ةبوتكملا رداصملا (1-3
 ىلع هتردقو ؛هملع ةعسب يحوت يهو «هرداصم رايتخا يف يكيضحلا دهتجا

 لمشتو ؛'"”هورصاعم اهب داشأ ةمحخخض ةبتكم كلمتي هنأب املع «تاوفحلا مغر هتدام عيمجت

 :ينآلا لكشلا ىلع يهو «ةفلتخم تالاحم رداصملا هذه

 .18 :نويهيضحلا ,«320/3 :لوسعملا «يزوناملا تاركذم (1)
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 نم ةيقيثوت بناوجب ةطبترملا دوقعلاو ديياقتلا ىلع اضيأ يخيضحلا دمتعا امك

 هلوصأ نأ ديياقتلا ضعب ينو» :اهنم لمجب كلذ ىلإ ريشيو ءمه مجرنملا صاخشألا ةايح

 () «(...) هيقف طخب دجو اذك» وأ ««(...) هيقفلا ظفلب اكص انيأر دقو» وأ ««(...)

 هئاقدصأ عم لسارتلا قيرط نع هتامولعمو هفراعم ضعب انمجرتم كردتسا امك

 بنتك ام ىلع يفوت» :تارابعب كلذ ركذيو ءهجراخ وأ برغملا لخاد ءاوس .هحايشأو

 انل هب بتك ام ىلع» وأ «” «انيلإ هوحأ بتك اذك» وأ «© «ناوحإلا ضعب انيلإ

 © «هدال وأ ضعب يل بتك ام» وأ ««تاقثلا ضعب

 .ةقدلا ىرحتي هنأك ءرداصملا نع ةنامأب لقنلا ىلع صرحلا ريثك فلؤملا ناكو

 9 «نم حص» وأ .«اذك نم ىهتنا» وأ ««هيف لاق» :تاملكب اهنم هلوقن ركذيو

 نع ربعي امنإو ءاهتيفرحب صوصنلا ركذي ال نايحألا ضعب فو .هبحاصو ردصملا ىلإ ريشيو

 يف ناك نإو «هقبس نم عابتاو «لقني ام يف قدصلاو صالخإلا !دبم.مزتلا امك .اهنومضم
 ظافلألا رايتحاب كلذو :”ةروثأملا هلاوقأ ةفاضإب ديزي وأ محارتلا يف صقني عضاوملا ضعب

 .هسفن ىنعملا ىطعت اهنكل «ةيلصألا لمحلا يف فرصتلا ديفت ىلا

 رداصم جزم ىلإ نكري ام ةداع هنإف «هيقباس دنع عبتم وه امل ايفو ناك هنأ مغرو

 تامولعم نم رداصملا هذه هضرعت ام يف هتقثو ءاهيلع فوقولا نكمأ ىلا كلت ةديدع

 توف يذلا ءيشلا ءهرداصم نم ايفرح لقني يذلا فلؤملا جهنم ىلع تسكعنا رابخأو
 بياعمو تاطاقسإ ىلإ هبتني مل هنأك «هتامولعم قيمعت وأ دقنلل اهعاضخإ ةصرف هيلع
 ام ىلع اهدرمو «هجاتنإ عومحم ىلع قبطنت ةرهاظلا هذه نأ هيف كش ال اممو ؟9رداصملا

 (””ظفاحم اعروتم ناك هنوك -يميتشجلا ةداهش لالخ نم- ودبي

 .235و 192 ناتمجرتلا (1)
 .116و 115 ناتمجرتلا (2)
 .107 :ةمجرتلا (3)

 .602 2192 2174 :مجارتلا (4)

 .تاقبطلا نم عضاوم ةدع رظنا (5)
 .192 2.485 نيتمجرلا الثم رظنا (6)

 | | | .380 «(614 2316 (313 296 :مجارتلا ءاطخأ ضعي (7)

 يأ بسني نأ ىشاحتي هنأك «فلسلاب ءادنقالاو لوقنلا ىرحتي ام اريثك هنوك ىلإ يميتشملا راشأ (8)
 .(14:نويهيضحلا رظنا) .ةلاسرلا ىلع هحرش يف ةرهاظلا هذه ىلإ هسفنب راشأ دقو .هسفن ىلإ لمع
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 طبتري انهو ءراصتخالا ىه ةيسوسلا محارتلا ىلع ةبلاغلا ةمسلا نأ كلذك ظحالي

 ةيفاضإ ليصافت ميدقت هيلع رذعتي ذإ ؛يبكيضحلا اهنم لقني ىلا ةي ردصملا ةداملا ةعيبطب

 وأ "يكومسرلا تايفو" يف ءاج ام ىلع طقف رصتقي اذل ءاينامز هنع ةديعبلا محارتلل

 .مسالا ىلإ ةراشإلاب ولو ةنامأب لقنلا رقي هنأك 2"يليقعبلا بقانم" وأ "ةمجلا دئاوفلا"

 تعن دح ىلإ ضعبلاب ادح امم «سابتقالا يف هطارفإ يكيضحلا ىلع ذخاؤي امثو

 ىدل داتعم جهن درحب ودعي ال رمألا ذإ «يأرلا اذه عم قفتن ال نحنو «2ةيراركتلاب هلمع
 ةقيرط لظن امنإو «ةيبلس ةلأسم هرابتعاب كلذ ىلإ رظني نأ بجي الو ءنيحرؤملا نم ديدعلا
 .حيقنتلاو ةفاضإلا عم لقنلا باتكلا داتعا ثيح «مجارتلا ناديم يف فيلأتلا ف ةعورشم

 يف ييكيضحلا ىري اذل .اهنم خسنلا عايضو ةدمتعملا رداصملا ةردنب كلذ طبر بحي امك

 مالك ىلع ظافحلل ةرورض كانه نأك «نيودتلا ةدام دادمتسال اردصم هيقباس تاباتك

 «ةميقلا رداصملا نم ةعومجم داقتفا ىلإ راطإلا اذه ف ريشنو .هانعم. وأ هصنب همدقت نم

 .اهنم لوقنلا ىلإ عجري اهب فيرعتلا ف لضفلاو
 ةنورقم ريغ "ةوفصلا" نم ةريثك الوقن باتكلا مجارت لالخ نم ظحالن ءاريخأو

 ام اريثك يضيضحلا نأب املع «بارغتسالل راثم اذهو «ينارفإلا اهبحاص ىلإ حيملت ىندأب

 .قيئوتلاو ةقدلا ىرحتي
 ةرصاعملاو ةدهاشملا (2-3

 قلعتي ام ةصاخو «هخايشأب هتالاصتاو هلاوجتب رمألا قلعتي امدنع فلؤملا اهلمعتسي

 اهنياع عئاقو وأ ثادحأ فصو يف وأ «اليصفت رثكأ ودبت لاو ءاهرصاع يلا محارتلاب

 نم لكف» ««هانرز» ««كلذ تيأر» :ب كلذ يف يردصملا بناجلا ىلإ ليحيو (0)وسفنب

 كلت يف مهعم نحنو» وأ ««رضحن ذعتقو انكو ءترضح» وأ ««هتقفار» وأ «2«انيأر
 (6) «أنعم سلج ةدهاشملا

 .12/5 2210/3 «100/1 :لوسعملا «41 :ةداعسلا ةديرحج (1)
 .ء125 2121 2120 2.118 2.114 «ءل12 ءل11 2110 2109 2108 2107 9 :محارتلا الثم عجار )2(

7 304 2380 2462 2.464 465) 555. 

 .296 :ةحجرتلا رظنا (3)

 .120 2118 ل7 :محارتلا )4,

 .120 «111 ناتمجرتلا (5)
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 ةيوفشلا ةياورلا (3-3
 عمس ىلا وأ ,ناكملا نيع يف ةيهافشلا ةياورلا وأ ءعامسلا قيرط نع اهعمج ىلا كلت

 لاق» وأ 017 «هتوم دعب هذلو انريحأ» :ب هباتك يف اهيلإ ريشي ام ةداعو .رصمك هماقم ءانثأ اهنع

 عاشو» وأ .«ىكحيو» وأ « © «يدلاو لاق» وأ © «نع نيتريحأ» وأ 20 «هيف هدالوأ ضعب

 ىمقح ضعب لاقانك» وأ 0 «هدلب ةنسلأ ىلع ىرج» وأ 80 « فيس ردا لهأ دنع

 (77ان ربخخأ» ««هباحصأ نع رثؤي» ««نالا هريخخ نم هاتعمس ام اذه» ««هتدفح

 باتكلا يف هجهنم (4
 يف اوفلأ نمم هيقباس دنع ةدئاسلا اهسفن ةقيرطلا هفلؤم يف يكيضحلا كلس

 ءاهجلاع ىلا بناوجلاو «رداصملا لامعتساو «بيوبتلا ثيح نم «محارتلاو بقانملا ناديم

 .اهضرع بولسأو
 باتكلا مجارت ضرع (1-4

 نورقلا ىلع هلمع عزو امنإو :«9ةفتاخب هلّيذ الو «هباتكل ةجابيد فلوملا عضي مل

 نرقلاب ءادتبا نورقلا ىلع فرح لك ىلع هيمجرتم بترو .يدحيألا فينصتلا بسح
 سماخلا :ةيرجهلا نورقلا نم دارفأل محرتي ام اليلقو 9رشع يناثلا نرقلا ىتح رشاعلا

 نرق ىلإ ةيمتنملا مجارتلا نم ةعومجمم. ئدتيي امدنعو .عساتلاو نماثلاو عباسلاو سداسلاو

 نايحألا ضعب يف ذإ «ريبعتلا اذهب مزتلي ال هنكل .«اذك نرقلا لهأ» :ةلظفلب اهبوبي «نيعم

 .120 :ةمجرلا (1)

 .294 :ةمح لا (2)

 .450 :ةمجرلا (3)

 .99 :ةمجرتلا (4)

 .188 :ةمحرلا (5)

 .91 :ةمحرتلا (6)

 .490 .192 2.123 0 :محارتلا )0

 وأ مهتافلؤم اهب اوحتتفي نأ باتكلا داتعا يلا ةيديلقتلا تامدقملا ىلوألا ةلهولا ذنم دحن ال (8)

 عضاوت كلذ درمو .ةمتاخب هبتك ليذي ال امك «فيلأتلا نم دصاقملا نيبت ججحب اهريدصت

 «ىوعدلا نم ارارف (...)» يميتشدلا لوقي ؛ةيملعلا ةهبألا نع ثحبلا ىلإ هنوكر مدعو «بتاكلا

 .(14 :نرويهكيضحلا) .«صالخإلاو قدصلا يف اناعمإو «ءايرلاو بجعلا نم ارذحو

 .باتكلا اذه نم 101 :ص يف مسرلا رظنا (9)
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 ام اريثكو «يدجبألا بيترتلا نرق لك لحاد همالعأ بيترت يف عاري مل هنأ امك .هركذي ال

 ىلع اهعيزوت نع لدعي هنأ رهظيو 'ارخآ نرق لخاد رياغم نرقل يمتنت مجارت محقي
 (27 ىف هرحلا ضعب يف ءامسألا لقت امدنع نورقلا

 ةقيرط ىلإ ادودشم يقب امنإو ءانيعم اجهنم هلمع ف كلسي ال فلوؤملا نأ ظحالملاو

 نم ةعومجم جهنم نيب طبرلا ىنعع. ءروطت ىندأ اهيف لصحي ملو «هيقباس دنع فيلأتلا
 .اهبيترتو ةمجرتلا ىوتحم ىلع رثؤي ام «هتاسابتقا ةعيبط هيلمت اذهو «نيحخروملا

 مجازنلا ةينب (2-4

 مث مسالا ركذب ئدتيي هنأ باتكلا لحاد محارتلا ةينب يف ةحضاولا سسأألا نم

 داريإو «عورفلا يف بهذملاو لصألا ركذو «ةنيدم وأ ةليبق وأ ةيرق ىلإ امإ ةبسنلاو ءبقللا
 «فراعلا «هيزنلا :لثم ةيديجمتلا فاصوألاب هيلحي مث «ةيملعلا هل محزنملا ةناكم

 .ةافولا ةنسب نايحألا بلاغ يف ىهتنيو ...يعذوللا

 مهتقالعو .مهفوصتو مهملع يف اهباحصأ فالتحاب مهل محزتملل هريدقت فلتخيو
 ابوؤد هنع هللا يضر ناك » : يسابعلا دمحأ هخيش قح 8 نك الثفف ؟باتكلا بحاصب

 ةدافإلا يف هراهن قرغتساو «ةعلاطملا يف هليل رهس ءهرهد (...) هقفلا رشنو سيردتلا ىلع
 نعاههزني امنإو ىيمجرتم ىلع ةيحدق اتوعن قلطي ال ناكو 9 «(:0) ةركاذملاو

 مجارتلا ضعب يف راصتالاو زيكرتلاو زاجيإلاب ييخيضحلا مازتلا اضيأ ظحاليو .تاوفحلا
 ءاههافغإ عيطتسي ال هنأك :2”ةلمج وأ ارطس اهضعب ىدعتي ال ذإ ءاهقح اهفوتسي ل تلا

 ّيلا ليصافتلاب ةمجرتلا طيحي نايحألا ضعب قو .نمزلا لماع الإ محازتلا ةيقبب اهعمجي الو
 ")اهب ةطاحإلل ةمزاللا تامولعملا درسي ثيح ءراصتخالا راطإ نع جرخت

 رهظي محارتلل هلوانت لالخ نمف .هعبطي اخرؤم نكي مل ييخيضحلاف «ةراشإلل

 اهعسوي الو همحارت روطي ال ناكف ءاهل مجرت يلا تايصخشلا ىلع ةيفوصلا ةمسلا نايغط

 .370 :276 2263 «178 :مجارلا (1)

 2/09 022 520 2519 2518 4278 2277 2276 2275 (2231 (230 2229 (228 :مجا رتلا عجار (2)

0 77201 73 1. 
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 امنإو «(...عانصلا ءنوحالفلا) ةيعامتجا تايثيح تاذ ىرحخأ تايصخش ةفاضإ يف

 نيب همجارت عمجت اذه ءيملعلا طسولا وأ يفوصلا هامجتالا ميمص نم سانأ ىلع رصتق
 طسو يف هتأشنو ءفوصلا هنيوكت ىلإ كلذ درم ودبيو ؟'”فوصتلاو ملعلا :نيرمأ
 ىلع علطملا هبتني امك «هيف ةدئاسلا يه ةيفوصلاو ةيقالخألا ريياعملا تناك يعامتحا

 !18و 110 :محارتلا يف كلذ ىلجتيو «محجارتلا ةعجارم ةرهاظ ىلإ باتكلا نيماضم

 .127و 124و 123و

 تامولعم رفوتت امدنع كلذ كردتسي هلعجي ةمجرتلاب ةطاحإلا يف هريصقت نأ ودييو
 279و 127و 33 :لثم مجارتلا ضعب راركت ىلإ نكري هنأ امك «ةيصخشلا لوح ةديدج
 .563و 554و 588و 582و 395و 300و 299و 298و 297و 301و 339و 549و 290و

 باتكلا بولسأ (3-4
 ةقدلا ثيح نم اهنم لقني ىلا رداصملا بولسأب اطابترا رثكأ يقب بانكلا نأ رهظي

 ضعب ءادبإ نكميو .هخويش ةمجرت يف ةقدلا ىرحتي امك «ةبسانملا ريباعملا رايتخاو «ةيريبعتلا

 :فلوملا بولسأ لوح تاظحالملا
 .همجارت ضرع يف ةياورلا بولسأ هدامتعا -

 .ةداتعملا ريباعتلا ضعب يف راركتلاب صنلا لاقثإ -

 نم لئاه مك جاردإ يف ةغلابملاو ؛هريباعت ىلع ةيفوصلا تاحلطصملا نايغط -
 .تاماركلا

 طبار نود مجارت ف تامولعملا سيدكت ف كلذ ىلجتيو «دارطتسالا ىلإ عوزنلا -
 .ةيقطنم ةيدرس ةدحو وأ يجهنم

 باتكلا ميوقت 5

 ال يلا ةيمييقتلا تاظحالملا ضعب ءالدإب حمسي باتكلا تايوتحم ىلع عالطالا نإ

 ىلإ بتاكلا حونج قيرط نع كلذو ءراركتلاو تادارطتسالاو بانطإلا ةرثك -

 .صيحمت ىندأ نود ةمجزرتلاب قلعتي ام لك درس ىلإ دمعي انايحأ لب «ئراقلا ىدل ايركف اللم

 .باتكلا اذه نم 104 .ص يف مسرلا رظني (1)
-4840- 



 طبتري كلذ نأ رهظيو «محارتلا ضعب يف ءاطخألاو فيحصتلاو فيرحتلا -
 هبتك ام ىلع بصني ينك يضحلاف ؛اهدقنو اهصيحمت نود رداصملا نم هتاسابتقا ةعيبطب

 .ةيخيراتلا ةباتكلا لاحم يف دجتسا ام ىلإ اضيأ رظنلا نود «هريغ ىلإ هادعتي الو هوقباس
 .هركفل ماعلا هجوتلاب امنإو «هبناج نم روصقب اساسأ طبتري ال اذهو

 رك ذ نع هيضاغت ببس يردن الو «هيرصاعم نيب ام ىتح محارتلا نم ةعومج هلافغإ -

 .هلصو دق يركفلا مهتيص نأب املع ؛©"”رشع يناثلا يرجهلا نرقلا لالخ اوشاع ريهاشم

 ةيلمع دقعي ام ءايفرح ابيرعت سوس ةقطنمب ةصاخخ نكامألا ءامسأ بيرعتب همايق -
 ءلفسألا ىلعأ :ىلصألا اهقطن ديدحت ىتح وأ «ةيلصألا اهنكامأ يف اهتعضومو اهتءارق

 ...ةليقعب ةنيفس «يندم عبصأ ءريبلا ةوبر «ةغاغم رجح ءءايركز نب نصح «لامرلا تحن

 يف هباتك ىلع علطملا اهب ج رخي نأ نكمي ىلا ةدافتسالا ىدم زاربإ نكمي «لباقملاب

 :ةيتالا تاظحاللملا

 :ةفلتخم تايثيحو بهاذم تاذ تايصخشلا زربأ رايتخا ىلع بتاكلا صرح -

 تالويم ام دح ىلإ لمعلا اذه سكعيو «ةيالولاو حالصلا بناوج ىلع زيكرتلا عم
 يفوصلا هاجتالا يف هقارغإ نأ ودبيو .يفوصلا عباطلا اهيلع ىغطي يتلا هتفاقثو يبخيضحلا

 .همجارت ضعب هنم وكشت يذلا صقنلا رسفي
 نيب عمجت ةفلتخم تايصخشب فيرعتلا يف ةصصختملا باتكلا ةغبص نم مغرلاب -

 ةيهقف ثحابم كلذك و «ةقيقد اياضقو لئاسم لوح دئاوف هللختت هنإف «ملعلاو حالصلا

 .ةيوغلو ةيلوصأو
 ةيخيرات قئاقح زاربإل اهيف عسوتلا نكمي باتكلا نيماضم اهمدقت يلا تاراشإلاف

 فقاومو تاك ولس ةيخيراتلا ةداملا ثيح نم لزتخي ذإ «ةيديلقتلا ةيخيراتلا رداصملا يف ةلفغم هبش

 نود «ةلوهحملا عئاقولا نم نكمي ام ىصقأ جارختسا يف نيثحابلل دعاسم ريخ نوكت ةربعم

 نكامألا ءامسأ تاالالدو ةيوفشلا ةياورلا همدقت ام يأ ةلمكم ىرحخأ رداصم لامغإ

 .خيراتلا ف ثحابلل ةبسنلاب اهنع ىنغ ال يلا مجارتلا بتك نم وهف اذإ .(ايمينوبوطلا)
 يف همحارت لوانت يخيضحلا نأ يهو «باتكلا تازيم نم ىرخأ ةزيم كانه -

 .82--6 :ملعلا تاالاجر ]8-95 :ةملاعلا سوس عجار )1(
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 ةكرحلا ةريتو عبتتب حمسي اذهو «كاذنآ يبرعلا ملاعلا يق ةيملعلا زكارملا مضي يفارغج لاحب

 حرطي زايتمالا اذه نأ هيف كشال امو .يقرشلاو يبرغلا اهيقش يف ةيفوصلاو ةيركفلا

 ىلإ ليحي يذلا ءيشلا ءاهعجارتو اهتضهن يف ةكرحلا هذه راسم ىلع فرعتلا ةيناكمإ
 .عفاودلاو بابسألا نع ثحبلا

 تاعومجملا :ةفلتخم تاراشإو اياضق نع ةديفم تامولعم اضيأ باتكلا نمضتي -

 تالحرلاو «ةيفوصلا ديناسألاو ءسيردتلا قرطو «ميلعتلا ماظنو «تاعاجناو «ةيرشبلا

 مهطيحم.مهتاقالع يف ءاهقفلاو ةفوصتملا راودأو ءءاملعلا تاكرحتو ءقرشلا وحن ةيملعلا

 لابقإلا متي يلا بتكلاو تافنصملا ءامسأو ,ةطلسلا زومر عم مهلماعت يف وأ «يعامتحالا

 ...برغملاب ةيفوصلا ةكرخلا روطتو ءاهيلع

 نع ةروص هنوك يف لثمتتو «محازنلا ةباتك لاحب يف ةزيمتم ةناكم باتكلا لتخي -
 «سوسب ةيخيراتلا ةباتكلا تايصوصخ ةفرعم يف هتيمهأ نمكتو ءسوس ةقطنم ف فيلأتلا
 ظافتحالا عم ءرصتخم لكشب ءاحلصلاو ةفوصتملاو ءاملعلا تايفو ىلع زيكرتلا متي ثيح

 الإ .ةروكذملا ةرتفلا يف ةدئاسلا ةيلقعلا نع ربعت تامولعم اهلك و .مهتامارك و مهرابخأب

 لاجملا ساسأ ىلع فيلأتلا زواجت هنأ يهو يبغيضحلا باتك اهب زاتع ةيزم كانه نأ

 .عسوأ تاللاحب ىلإ قيضلا يفارغجلا

 ثيح نم فيثك و بصخ نومضم ىلإ يحوت تامولعملاو تاراشإلا هذه لك
 .كرحتم "عقاو" سملت اهتطساوب نكميو «ةيخيراتلا ةداملا

- (1 





 تالا كْيطَبلا
 قيقحتل :لا ةقيرطو باتكلا حسن

 طخب ةخسن ىلع انروثع مدع «باتكلا خسن نع ثحبلا ءانثأ انتهجاو ةبوعص لوأ

 ىلإ فاضني .هب انمق يذلا ثحبلا مغر «فلؤملا رصع لالخ اهحخسن عقو وأ ءفلؤملا

 يلا ةطوطخملا خسنلا ةرثك رسفي امث ,ءفثثكملا هلامعتساو باتكلا خاسنتسا ةرثك كلذ

 اذل .تافيحصتلاو ءاطعألا ةرثك وه اهزيمي ام نأ الإ ,.خسن رشع اهددعو ءاهيلع انرثع

 امنيب ءاهتاباقم, انمقو ءفيحصتو رتب اهبوشي ال يلا كلت ءاهنم مهألا رايتخا ىلع انلمع
 ءلماكتمو نيتم صن جارخإل كلذو ءطقف سانئتسالا ليبس ىلع خسنلا ةيقب ىلإ انعجر
 .فيحصتلاو ءاطخألا نم لاخو

 ةدمتعملا خسنلا فصو (1

 ةيدوعسملا ةنازخلا ةخسن-أ

 ميتنس 1910 اهسايقم ,:ةحفص 364 ىلع لمشتو «"ط" فرح اهيلإ انزمر

 اهتباتك ىلع ىلاوت ثيح ؛ةفلتخم طوطخب ةملك 12 رطس لك يفو ءارطس 27 اهترطسم
 ةرثكب ةفورعملا ةيدوعسملا ةرسألا كلم يف اهنأو ةصاخ «ةتس مهددعو خاسنلا نم ةعومجم

 دئاوفلا ضعبب فرعت ىلا اهررط ةرثكب ةخسنلا هذه درفنتو .ةخاسنلاب اهمامتها

 ,فرح لك ْق اهددعو ؛مجارتلا بيترت فورحب ةردصم يهو .ةفلتخملا تاراشإلاو
 .ةبارولاب ةحخسنلا هيلإ تلا يذلا (ه1330.ت) يردعملا دوعسم نب دمحم مساو

 ةيدلاخلا ةنارخلا ةخسن-ب

 .12>17 اهسايقم .ةحفص 303 يف خخ" فرحب اهيلإ انزمر ىلا ةخسنلا هذه عقت

 ,م1913/ه1331 ناضمر 28 موي اهخسن مت .ةملك 11 رطس لك فو ءارطس 30 اهترطسم

 لبق نم تاقيلعتلا ضعب اهيلعو .يكومسرلا دمحم نب ميهاربإ نب جاحلا نب دلاخ دي ىلع

 نولب ةمجرت لك ةيادب بتكتو «مورخلا ضعب اهب ءديج يبرغم طخ تبتك .اهئارق

 .قلغم دوسأ
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 تنادورات ةنازخ ةخسن-ج

 اهسايقم س فرحمبب اهل انزمر «ريبكلا مجحلا نم ةحفص 193 يف ةخسنلا عقت

 ؛قيقد يبرغم طخب تبتك .ةملك 20 لدعم رطس لك يفو «42 اهترطسم : 5

 :م1924/ه1342 مرحم 5 تبسلا موي خيراتب تحخخسن .طوطخملا نم عضاوم يف فلتخي

 ةردصم يهو :«(م1955/ه1375.ت) يتارهخسلا بيبحلا نب يلع خروملا دي ىلع

 9 .باتكلا فلؤمل ةمجرتي
 (5ك 2328 .ع .خ) ةماعلا ةنازتْلا ةخسن-د

 17,522 اهسايقم :ةحفص 352 يف عقتو "ع فرحب ةحخسنلا هذه ىلإ انزمر
 .رمحألاب نولم ءديج يبرغم طخب تبتكو .ةملك 12 رطس لك يف «18 اهترطسم
 ىزعي نب كرابم نب دمحأ دي ىلع م1925/ه1343 ةجحلا يذ طساوأ خيراتب تحسن
 ىلإ لقتتت نأ لبق ومعأ دمحأ نب دمحم تينزيت يضاقل كلم لصألا يف يهو .يكومسرلا

 .طخلا ةءادرب زاتمتو ءفيحصتلا ةريثك يهو «22”يسوسلا راتخملا

 يرارحلإلا ةخسن-ه
 (21 اهترطسم «1317 اهسايقم ءك" فرح اهيلإ زمرن .ةحفص 489 يف عقت

 .رمحألا نوللاب ةمجرت لك ةيادب ةباتك عم .حضاو طخب تبتك ؛ةملك 12 رطس لك يفو
 نب دمحم اهبحاص لبق نم م1926 ربنون 8/ه1345 يناثلا عيير 8 موي اهحخسن نم ءاهتنالا متو

 يف ءدبلا خيرات اهتيادب يف ديقو (2ىع يشنلا كرابم نب لمحل ةدعاسمبو يرارحإلا دمحأ

 تفنص ّىبلا ةيمجعملا فورحلا بيترت عم ,م1921/ه1339 ةجحلا يذ 27 وهو اهخسن
 اساسأ اصن اهاندمتعا دقو .فيحصتلا ةلقو حوضولاب ةخسنلا زاتمتو .محارتلا اهقفو

 نم خسني اميف هصيحمتو هقيقدتب فورعملا يرارخإلا لبق نم تخسن اهنأل «ةلباقملل

 راقخملا ةلاسر يف درو اممو «ةيناتكلا ةرسألا ىلإ فاطملا ةياهن ف ةخسنلا ةيكلم تلقتنا (1)

 سوس نم فلؤملا اذه خسن نم كتدايس هب تدعو تنك امت.ءافو» :يناتكلا ىلإ يسوسلا

 ضعب نم هتبتكتساف «يلاحلا تينزت يضاق هبتك ىلع تيصو «(...) كتنازخخ جات عيصرتل

 .(...) هذه هتلاح ىلع لجحأ ال ينإو .ىرت امك ىتأف «ناوخإلا

 .«رهدلا هدعاسي نأ هيلع سيلو هعفن هيف ام. ىعسي نأ ءرملا ىلع

 .ةحسنلا نم ةريخألا ةحفصلا عجار

 .265 :(.س.م) يرارحإلا (2)
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 مالعألا ءامسأ ضعبل حيحصلا طبضلاو «ةيخيرات تادافإ نم هنمضنت امو «(”بتكلا

 .ققحملا نتملا يف هتاحفص ماقرأ ىلإ انرشأ دقو .نكامألاو

 (غيليإ) يراخج ةعيمدوب ةنازخ ةخسن-و

 :23 اهترطسم 1116 اهسايقم .ةحفص 406 يف عقتو .«"“ت" فرح اهيلإ انزمر

 خسانلا زربأو .مورخلا نم ولخي حضاو يبرغم طخب تبتك .ةملك 14 لدعم رطس لك فو

 تخسن .شماهملا ىلع تافاضإلا ضعب تبثي ام ابلاغو ءرمحألا نوللاب مجارتلا ءامسأ

 ةخسنلا هذهو .يباوصلا ميهاربإ نب يبرعلا دي ىلع م28-1929/ه1347 مرحم 23 خيرات
 اهنم ؛يغلإلا دمحم نب يلع كلم يف يهو «باتكلا يلمعتسم نيب الوادت رثكألا يه

 لانكأ13840 رانيتسوج اهدمتعا دقو .68 .ر.م.خ «د1223 .ع .خ قرولا ىلع ناتروص

 نكي ملو ءاهنم اءزج مجرت ثيح «”سوسب فوصتلا زومر ضعب لوح هتسارد يف
 راشأ امك «هتساردل اديفم هاري ام ءاقتنا ىلإ دمع امنإو ءلكك طوطحملا ىلإ هجتي همامتها

 .يضرع لكشب هنيماضمو طوطخملا ةيمهأ ىلإ

 (5ك 1925) ةماعلا ةنازخلا ةخسن-ز

 221 اهترطسم «20>15 اهسايقم «ةقرو 212 يف عفت .”ن" فرب اهيلإ انزمر

 26 ةعمجلا موي خيراتب اهخسن نم ىهتنا ءرمحألاب نولم هب سأبال يبرغم طخب تبتك

 .ينونملا يسيردإلا نيسحلا دمحم نب نسحلا دي ىلع م31-1932/ه1350 لاوش

 ةيهيضحلا ةرسألا ةخسن-ح

 .طوطحملا ةيادب يف ريبكلا مجحلا نم عومجم نمض يهو ,”ح" فرحب اهيلإ انزمر
 لوألا ةروتبم ةخسنلاو ؛:ةملك 20 رطس لك يفو 35 اهترطسم «23 ا> 15 اهسايقم

 خسنلا خيرات نم ولخن امك .اهطخ يف تافالتخا عم «112 مقر ةمجرتلا دودح ىتح

 .اهخخسان مساو

 .17 :ص ((.س.م) يرارحإلا (1)
 لكشلا ميدعلا باتكلا اذه (...)» :ةلدمحلا دعب هيلإ بتك امثو .اهكلام قيرط نع هيلإ تلا (2)

 ديسلا ميمصلا بحملا بناجلل هنم رطولا ءاضقل ةدودرملا ةيراعلا هجو ىلع هتهجو دق «فيرظلا
 تينزت ةنيدم هموي مكاخلا ؛راملا وبد رادنمكلا ديسلا ربألا زعألا دي ىلع رانتسج لينولوكلا

 . «هب هللا فطل ؛يغلإلا دمحم نب ىلع هبر دبع ه8 ماع كابعش 11 خيراتب

 .(طوطخملا نم ةريخألا ةحفصلا رظنا)



 ةعوبطملا ةخسنلا-ط

 ةرورض ىلإ ةسام ةحاحلا نإف ؛"”باتكلا نم ةعوبطملا ةخخسنلا لوادت عويش مغر

 عضو لامهإو ءاهنومضم لمشت ىلا تافيحصتلاو ءاهزيمت ىلا ةريثكلا ءاطخألا كاردتسا

 ةخسنلا ف ةنمضتم ريغ يه امر ىلا مجارتلا ضعب طوقسو «ميقرتلا مادعناو «ءشماومهلا

 ىلإ عجري هلك اذه درمو .ثيداحألاو ةينآرقلا تايآلا ديدحت مدع لفغن نأ نود «ةدمتعملا

 ءارو يراجتلا عباطلاو ءىرمألا خسنلاب اهتلباقم نود ةدحاو ةخخسن ىلع رشانلا دامتعا

 وأ ةعجارم نود عوبطملا جارخخإ يف ةعرس نم كلذ عبتي امو ,بانتكلا عبط عورشم

 لبق نم هباعيتسا ةجردو ةيردصملا هتميقبو يلصألا صنلاب رارضإلا ىلإ يدؤي ام ءصيحمت
 حدم فو باتكلا ظيرقت يف يكومسرلا معنملا دبع نب دواد رعاشلا هلاق امو .نيمتهملا

 :يليقعبلا نسحالا جاحلا هرشان

 كالول ردصلا يف دقتي مل هجولاو كالو نسحلانإ نسحلاةبراي

 :لاق نأ ىلإ

 يكازلا ققحملا ملاعلا هفلأ ام عورملا كجاهتبا نسح نأك

 كالفأ سمه ىلاعملا ف هل تناد نسم يضيضحلا ىعدي يذلا َخ ويشلا خيش

 كالسأ ررد تردزاف اهدرس ةبقنم ناقتإ يف ءاش ام داحأ

 كارشأب ابذهم ىتعم داطصت ةرونهةحيرقه نمهلل

 قيقحتلا ةيلمع يف انتقيرط (2
 وأ «ةيوغللا ءاطخألا ضعب حيحصت وأ تارغثلا ليمكت دصق ةراتخملا خسنلا ةلباقم -

 .لصألا ىلإ برقأ نوكي احوضو رثكأ صن جارخإل كلذو «ةطقاسلا مجارتلا ضعب لامكتسا

 نومضم يف رثؤت يلا تافالتخالا تابثإو ؛خسنلا نيب ةنراقملاو باتكلا صن ريرحت -
 .كلذ ىلإ ةراشإلا نود خاسنلا تاطقس نم يلب ادب ام حيحصت عم «شماغلا ف صنلا

 ىلإ ريشنو «بيوصتلا دصق ةيلصألا اهرداصم نم ةسبتقملا صوصنلا ىلإ عوجرلا -

 ةنس ةحفص 410 :يناثلاو ,م36-1937/ه1355 ةنس ةحفص 240 :لوألا :نيأزج يف روشنم (1)

 .يليقعبلا نسحالا ةقفنب ءءاضيبلا رادلا «ةيبرغملا ةعبطملا ,م39-1940/مه8

 492-493 .ص ءيكومسرلا دواد رعش :عجار .رتاوتملا نم ةيفاقلاو «طيسبلا رحب نم ةديصقلا (2)

 .1992 ءريداحلأ «يضارلا ديزيلا ذاتسألا :ةساردو قيقحتو عمج
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 عم «يلصألا صنلا يف ةدراولا ريغ تاملكلا ضعب انفضأ امك «قورفلا شماه يف كلذ

 .لمجلل ماعلا قايسلا مارتحا

 ضعب لوح تاحيضوت مدقت شماوه ةفاضإب كلذو ءصنلا ةءارق ليهست -

 ةيرشبلا مالعألاو ةيفوصلا تاحلطصملاو تارابعلاب فيرعتلاو ءصنلا اهحرطي يلا اياضقلا

 .صنلا ىوتحم ىلع كلذ رثؤي ال ىتح راصتخالا ىلع صرحلا عم «نكامألا ءامسأو
 مه مجزملا ءامسأ ةباتكب كلذو «باكلا ْق ةنمضتاٌ ا مجارتلل ميقرت عضو -

 طقنلا انعضو امك .ةزرابلا محارتلا ساسأ ىلع ىبم اذهو «هب اورهتشا ام بسح ةرصتخم

 رصحلا نيفوقعملاو ءثيداحألاو ةينآرقلا تايآلا رصحل نيتجودزملاو «نيتضراعلاو لصاوفلاو

 . خسنلا نيب فالتخالا

 سراهفلا ىلع ادامتعا «ةيوبنلا ثيداحألاو ةينآرقلا تايآلا جيرخت ىلع لمعلا -

 .لاحما اذه ف ةعوضوملا

 .هيلإ عوجرلاو هلامعتسا ليهستل باتكلل ةماع سراهف عضوب انمق امك -

 يف ةدراولا بنكلاو «يفاوقلاو «ةيوبنلا ثيداحألاو «ةينآرقلا تايآلا سراهف نمضتيو
 .نكامألاو «تاعومحجمبا ءامسأو «ةيرشبلا مالعألاو ءصنلا
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 © صحو هلآز دم انديس ىلع للا لصو ©

 دبع نب كم نب ديعم نب ركب يدأ نب رمح نب ىسيع نب ىموم نب دمجا

 لضفلا نإ ىسع نب ىلع نب ةعمج يبأ نب ةحلط نإ اص نب فسون.نب هللا

 نإ نيدح نب كا نب دم نب نامحرأأ دبع نب دينج نب هللا دبع نبا

 بااط ىنأ نب يلع نب نسإلا نب نيسح نب هللا دبع نب رفعج نب ليعاتسإ
 ةيبرتلاو ةةيراطلا يش تلورزات ليزن يلوزجلا يلالمسلا ههجو للا مرك

 ىتقو ءاياع عمجا دقو هب فرعإ نأ نم رهشا ودو دارفالاو عونا َمامإو

 اودقش الو هعدق حمض وم اوءلن أم أ اوفردءاو ةمدعت ىلع هرصع ءال وا و

 َلع ىلراو ناود اهأقأ طحن ال الرو_هشم هشانمو ةتادا كو ًارامغ هل

 57 هت.كرو أدع ن وصحب ال قلخ ءايلوالا نم لصوو حلص و دب

 نيدمح نب كقحأ نب 2 (ىدمسم ىلمتلا هموت لاقو ْض رآلا راطتا تت

 هلا الإ اهمأع ماظن 7 ىلا رودمالا 9 انزئامحف اع ان ريع نآك عساولا لع

 ركحذ يلتسبلا مهاربا نب دمش يدس انخيش سلجم ىف ىرجو ىلاعت

 ىحرلاق امم ًاريحتم تيب مهملع اوياستال لاقف ةالصلا يكرات ىلع ميلستلا

 أمأت محم أنرهذَف ىمومنب دعا يدس الرابز نيدصأت 7 رائء.لع درو

 سانلا لع 0 0 رخآ بأن نم انملع جرح بأي ند خيشلا ناكم الخد

 0 :ةخسنلا نم ىلوألا ةحفصلا
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 .هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ءميحرلا نمحرلا هللا مسب

 يسوجكللا يلوزجلا يكيضحلا دمحأ نب دمحم ىديس هللا دبع يبأ /(*)قانم هله

 (02.بآ تاكريب انعفنو هللا همر

 '”[يلالمسلا ىسوم نب دنخحأ] (1)
 نب هللا دبع نب دمحم نب ديعس نب ركب يبأ نب رمع نب ىسيع نب ؟”ىسوم نب دمحأ

 نب هللا دبع نب ©7[لضفلا] نب ىسيع نب يلع نب ةعمج يبأ نب ةحلط نب حلاص نب فسوي
 4١) 000 ظج 1 (2اده.

 .قيقحتلا ةمدقم :باتكلا ناونع لوح رظني (*)

 .م :نم طقاسو «خسنلا بسح طوطخملا لهتسم فلتخي )0

 .محجارتلا بيترت هنم اندصق «لصألاب نكي مل نيتمالعلا نيب ام (ب)

 .لضافلا وأ ليضفلا :ةغيصب ىرأ قئاثو يف درو امنيب ,خسنلا عيمج يف اذك (ج)
 . ليج 16 69

 فق (طابرلا ,بادآلا ةيلك ةحخخسنإ ةمجلا دئاوفلا : يتراتمتلا .8 :هبقانم ف ىليقعبلا هذيملت هل مججرت (1)

 :ركسع نبا ؛.(صاخ طوطخم) ىسوم نب دمحأ خيشلا بقانم :لاقذأ دمحم نب دمحأ «ةقرفتم عضاوم

 :يرداقلا «16 :(تنادورات ةنارعخ ةحخسن) نيرئازلا ةراشب :يماركلا دواد «42-113 :ةحوبلا

 :لاجحلا ةرد :يضاقلا نبا 0 :(ج76 مقر .ع .خ .م) ةيقيدصلا لمعأ ةفحن :147 :ليلكأإلا

 ةقرفتم عضاوم يف (ةيدوعسملا ةنازخلا ةخخسن) قيقحتلا ةضور :ينامودلا دمحم نب ىلع ١/165
 ملعلا تالاحر (15/12-54 :لوسعملا :يسوسلا راتخغملا 4 :فارشألا نييبت :يليقعبلا نسحألا
 نب هللا دبع «233/2-236 :مالعإلا :يشكارملا 18-445 :ائيدححو اميلق غيليإ ,24 :سوس يف يبرعلا
 .3 :(مهنإ مقر .ع.خ مليفوركيم) يالها تايفو : يصحفلا لمح

 دججلا وهو هلمحا :رخغا عضوم يفو .ميهاربإل دحاأو بفل نيمسالا الك :زولدئنمهاوا زولنج (2)

 روهشم هريقو ؛(لالمسواديإ) ةلالمس ةليبقب فارشألا نم لزن نم لوأ ناكو «نييلالمسلل ىلعألا
 خيرات «217 :نانفألا ةضور 19 :اثيدحو اميلق غيليإ ,100 :فارشألا نييبت رظني) .ناورموبي
 .(6 :(ةصاخ ةحخسسن) نسحملا نب نيسحلا يناجولا

 .يوامشعلا هيلإ بهتي ام سكع ءرفعج همسه دلو هل نكي ىل لماكلا هللا دبع نأ ىلإ رداصملا ريشت (3)

 باطقألا بسن ىلع فارشإلا :يرداقلا مالسلا دبع .18 :غيليإ «.5-100 :فارشألا نييبت :عججاري)

 .(31-32 :(310 .ع .خ.م) فارشألا ةعبرألا
 ةلانل «ىصقألا سوس دالب اولحد دق لماكلا هللا دبع نب تاميلس دالوأ ضعب نأ ساطرقلا يف درو (4)

 دومع نمض لماكلا هللا دبعو رقعجج نب ناميلس ءاممأ تطقس 2 دق نوكت نأ عتمملا بحاص دعبتسي

 63 :(ةصاخ ةحخسن) يقوعلا ةشانك عحارت) .كلذ يف كشي يسوسلا راتحملا ذاك نإو «بسنلا

 .(16 :ساطرقلا ضور :18 :غيليإ
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 ليزن «يلوزجلا يلالمسلا ؛"”ههجو هللا مرك بلاط يبأ نب يلع نب 7[نسحلا] نب نسح نبا
 .هب فرعي نأ نم رهشأ وهو «دارفألاو عومجلا مامإو «ةيبزتلاو ةقيرطلا خيش 27تلاورزات
 الوز .همدق عضوم اوغلب ام مهنأ اوفرتعاو .همدقت ىلع هرصع ءايلوأو هتقو ءاملع عمجأ دقو

 حلصو هدي ىلع ىبرتو «ناويد اهلقأب طيحي ال ةروهشم هبقانمو هتاماركو .ارابغ هل '"”[اوقش

 .ضرألا راطقأ تَّمع هتيبصو هتكربو ءاَذَع نوصحي ال قلن ءايلوألا نم لصوو
 ناك :9ءساولا دبع نب دمحم نب دمحأ نب دمحم يديس ©![يليقعبلا] هذيملت لاقو

 اضخيش سلحب يف ىرحجو ءىلاعت هللا الإ اهيلع علطي ال يلا رومألا نم انرئامض يف ام.انربخي

 و :انل لاقف «ةالصلا يكرات ىلع ميلستلا ركذ يليقعبلا ميهاربإ نب دمحم يديس

 ءىسوم نسب دمحأ يديس ةرايز نيدصاق بكر انيلع درو ىتح لاق امث اريحتم تيقبف .مهيلع
 ىلع ملسو ءرخخآ باب نم انيلع جرخ «باب نم ”خيشلا ناكم انلخد املف «مهعم انبهذف

 هعارذو هبحاص دي امهنم دحاو لك لبقي ؛امهيديأب سردملا انخيش عم ضباقتو «سانلا

 / .ةعاس ليست امهعومدو «قوشلاب

 اذه توكس ببس ام هللا ناحبس :يسفن يف تلقف «سانلاو خيشلا تكسو انسلج مث

 انه نم ؛مكيلع مالسلا ,مكيلع مالسلا :خيشلا لاق ىتح 2”[يرطاخ نم هتممنتسا] امف ؟خيشلا

 .ط «س «ع نم طقاس (ج) .اومش الو :ععم(ب) 002 .نيسحلا :نءت(أ)
 .رطاخلا كلذ تممتأ :يليقعبلا بقانم يف (د)

 ةنيدم نم مداقلا ييتلولا نازوز ىلإ ىسوم نب دمحأ بسن -اهيلإ انعجر يلا- قئاثولا ضعب عجرت (1)
 نأ لواحت اهنأ ودييو .ةقطنملاب ةيوفشلا ةياورلا هلوادتت ام يف ةبسنلا هذه ىدص دحنبو «تلودمات

 .(ةصاخخ ةقيثو) .نييتيتلولا عيمجلا ايوبأ الصأ يطعت
- 470175 77107001165, 701. 7011, 1933, 0. 5 

 ةيواز عقت ىرسيلا هتفض دنعو «تلاورزات يداو هقرتخي ءتينزت قرش بونجب طيسب ىلع قلطت (2)
 .ىسوم نب دمحأ خيشلا

 ءىسوم نب دمحأ خيشلا باحصأ نم ناكو ءرشع يداحلا يرجحلا نرقلا لئاوأ يف شاع ءيفوص هيقف (3)
 يف ةرصتخم ةسارك فلأ نيرساب تاوتي عبرأ ةدمل سيردتلل ردصت .يتاهخلتلا نمحرلا دبعو

 210 :ةملاعلا سوس «192/12 :لوسعملا 5-6 :يليقعبلا بقانم ةمدقم رظنا) .ةيسوسلا مجارتلا

 .(30 :تاللاجر

 ةنس قوت .فئارط ةدع امهنيب ترج دقو «ءىسوم نب هسامب باحصأ رابك نم يوحن (4)

 تايفو «8 :يليقعبلا بقانم يف هل مجرت .ةليقعب ةليبق "يخزيت" ةيرقب نفدو :م1569/ه6

 .280/12 :لوسعملا «,32 :نيرئازلا ةراشب ؛49 :يكومسرلا

 .لالمس واديإ ةليبق ءناورموب برق نامل ةيرق هب دصقي (5)
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 ام عفتراف .مهريغ وأ نيلصملا نم ناك «هيلع اوملس هومتيقل نم عيمجف «نيملاعلا بر ةنج ىلإ

 .هلل دمحلاو «هنع هللا يضر انيلع هتفشاكمو خيشلا ةكربب ريحتلا نم يبلق يف

 :همادخل لاقف ؛خيشلا ناتسبل اموي 2”يليقعبلا دواد نب ؟[ىسوم] هبحاص بهذو

 ةروص] يق وهو .هيدي نيب سوقفلا نوعضي اولعجف ؛ينوعبشأو اسوقف ينومعطأ
 دق :هل اولاقف ءديزأو باودلا لامحأ ةرشع رادقم نانجلا يف ام لك اوعطق ىتح .«“””[لكآلا

 شطعو ءديدش رح يف هللا تيب جاجح عقو :لاقف .ةلربخب انرربخأ !خيشلا ةريحب تلكأ

 يف امم. مهتثاغإب خيشلا ينرمأف «ىلاعت هللا ءايلوأب اوثاغتساو «كالهلا ىلع اوفرشأو ؛ميظع

 ةدحاو بنذ الإ اهنم قذأ لو ءيدي نم اهوفطحخ ةسوقف تعفر املك تلعجف «هتريحب

 هللا همحر خيشلا ةريحب ةكربب ةزافملا كلت نم ةاجنلاب جاجحلا ىلع هللا نمو «ةكربلل

 .هب انعفنو

 ءاخخيش بلطأ تنك :لاق 9يعردلا قازرلا دبع نب مساقلا يبأ حلاصلا خيشلا نعو

 ءاخيش 7تذفتا] املك تلعجف «ةيصعملا نع ينّدري نم الإ خيشأ ال نأ يسفن تدهاعو

 ىلع هبرحأ تبهذف «ءىسوم نب دمحأ يديس تيتأ ىتح ءاهنع ينذدري ال ةيصعم تيتأو
 :لاقو ينرهتناف ءيصخش اهب راد ةعفص نيعفصو ىلع فقو كلذ ىلع تعمجأ املف «يتداع

 .يلمأ ةياغو يحاحب ترفظ ينأ تملعف ؟ىللاعت هللا يصعتأ

 اذإف ءالبقأ نيلجر تيأرف ؛هعم ثدحتأ هبنج ىلإ اموي تسلج :هباحصأ ضعب لاقو

 نيب افقو ىتح امهيلإ رظني خيشلاو ءالجح ضرألل يسأر تسكنف «ريزنخ ةروص يف امهدحأ
 لعفي اذكه :لاقو خيشلا يلإ تفتلاف ؛هتروص يف لحجرلا تيأرف ءيسأر تعفرف هيدي

 .سأرلا ' ”[سكن ال] /لاحرلا
 رظن نم :لاقف هغدُص ىلع هتبابس عضوف ءءارقفلا نأش يف هتْمّلك :هصاوخ ضعب لاقو

 ةحلاصلا هتعبتف «7ةدادجسم يف رم -هنع هللا يضر- هرمأ لوأ يف ناكو .ةنجلا لحد اذه ىلإ

 .هلكأي نم ةفص ف :ةمجلا دئاوفلا فو «لصألا :ع ءت (ب) .ن ,«ك نم طقاس (أ)

 .س ِِق :سكنألا )د . تحج 14 ثم جر

 .502 :مقر ةمجرتلا عجار (1)

 .191 :مقر ةمجرتلا رظنا (2)

 .تينزت قرش «توارفات يحاون «يسيإ ةليبق نمض عقتو «نداده سكي ايلحم قطنت (3)
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 كلذك ءكِيف هللا كراب :لاقو اهيلإ تفتلاف «هتيشم يكحت ةيبص يهو )هللا دبع تنب ءاوح

 ةيكاح تنأأ :لاق «هتيتأف ءتلقع ىتح يبلق يف هئاعد تاكربو هتافتلا رس يقبف :تلاق .نيشمت

 .اهنع هللا يضر فيرش ماقم لوصولا ف اهل ناكف .تلصو :لاق !معن :تلقف ؟ةيشملا

 نوضوخي ءارقفلا هعمو هءاجف «هراز هنأ شكارم ليزن /2يحبدلا بيعش نب ىسوم نعو

 هعفن الخن اندلبب اندنع نإو «ليلق عفنو ,ميظع بعت :يسفن يف تلقف ءاهنوقسيو تاناجره

 .ةسونرب هقتاع ىلعو ينءاجف «ءمهنم ةيحان يف تسلجف .اذه لثع.هدهاعتن انك امو «ريثك

 لهأ نم اوبتك دقل هّللاو ؟ءالؤه ىرت :لاق مث .نيعم اي كنوع :لاقو ءيديب ذحأو ىلع ملسف

 نآلا ةنجلا لهأ نم اوبتك دمحأ دي ىلع لمعلا اذه اولمع اذإ مهنإو ءظوفحملا حوللا يف رانلا

 .هلل دمحلاو مهلك

 همكح نم ريثكل ؟[يكاسحلا] ,هيعار ”يزونملا نسحلا نب دمحأ ُنِيسُمْلا لاقو
 مهملكي لعجف ؛موث اهيف ةوسح برش دقو مهيلإ جرف ءاموي ةليبق خويش هءاج :هتامارك و
 نتنأ ةيصعملا ةحئار مكنم انأ تدحجو دقو «موثلا ةحئار نم نيم نورفت :لاقف .هنم نودعبيو

 (مكنم رقتأ نأ عسي ملق «شيصلا ةفيخ نم
 هيهتشت تنأو ماعطلا نم كدي عفرت نأ :هل لاقف ءهدي ليبقت نم اموي يبارعأ رثكأو

 .بولقلا توق اهنأل «ةبحملا يف طارفإلا مدعو داصتقالاب هرمأ :ليق .يبارعأ اي اعرش هب رومأم

 .هنع هللا يضر همكحو هتغالب نم اذهو ؛مومذم امهيلك يف ولغلاو ,ندبلا توق ماعطلا امك

 هبتكف ؛ميحرلا نمحرلا هللا مسب بتكا :هل لاقف ءدجسملا يف اموي ابتاك رمأ دقو

 ؛حون نباك نيقرغملا نم نوكتف كلقع لبج ىلإ يوأت نأ كايإ مث ءكايإ :بتكا :هل /لاقف

 .هيلإ بوتكملا مسي ملو ؛“”'[هقنع] تحت هلعجو ءهاوطو ساطرقلا ذحخأو

 .الف الإو ؛ملاع وهف ءاملعلا نم هللا قتي نم :ملعلا لهأ نم هيلع درو نمل لوقي ناكو

 بالك نم] تنمأ دلبلابو رادلاب تفرع نإ كنإف ءدلبلا برو رادلا بر فرعإ :لوقي ناكو
 نم نمأت مل دلبلا برو رادلا بر نود دلبلاو رادلا تفرع اذإو ءدلبلا بالك نمو «7[رادلا

 .دلبلا برو رادلا بر ىلإ لوصولا كتعنم وأ كتلكأ امإف «بالكلا

 .ك نم طقاس (ج) .هتوسنلق :ةمجلا دئاوفلا ف (ب) .يعارلا :م «ن ١)

 1 ل بفرعت و: كش ات بوق ”وضاوبت"" يفد, ةنلئ ايها ةنل واهنإ :ت ةخسن ةرط يق درو (1)

 .504 :مقر ةمجرتلا رظنا (2)

 .26 :مقرلا دنع هتمجرت يتأت (3)
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 معن :هسفن ف رضح نم ضعب لاق ءفاضملا ىدانملا همالك يف ؟[عفرف] اموي ظعوو

 اذنأ اه :لاقف ءباوصلا ىلع بصنلاب هداعأو هيلإ تفتلاف !وحنلا نم ءيش هعم ناك ول «خيشلا

 :لوقي ًاشنأف ءوحن الب هتبصن

 © ُمَلْسَي رْطَحْلا ِضِقْوَم يِف ُهَيَلاَيف 0 ُهَظْفَل ُبرْعُي ناَكَو يِناَسِل ”*[يِنقبس
 ْمَّحَعُم كاسل ©0[ىَوَقَتلا] اذ َرَضاَمَو 2ىلقت نكي ْمَل نإ ْباَرْعإلا ٌعَفنَي اَمف

 يف هخلسي لعجو «هحبذف جيلخ نم اشبك قرس نم لثمك ايندلاب ةتشملا :لوقي ناكو

 نع فحزي ناكف «' ”[رامسلا] ةكوشب هسخني هفلخ نم هءاجف يعارلا هب نطف مث «جيلخلا
 عضوملا يف :لاقف هبوث باهذب قراسلا نطف مث .هلصحف يعارلا هذخأف ءهفلح- هكرت ىتح هبوُث

 مث ءىشمو هذخأف ءشبكلا ىلإ يعارلا هفلاخف هيلإ بهذف ءهتكرت شبكلا هنم تقرس يذلا

 راسو ةليس 3 1 د دلبلا اذه نح :لاقف ءاضيأ بهذ دق شبكلا دجوو قراسلا عجر
 .سأرلاب ةاجنلا ءسأرلاب ةاجنلا :لوقي وهو هدحو

 هعوجرو «هنيد :بوثلاو ء.ناطيشلا :سحانلاو «بابسألا :شيبكلاو ءايندلا :جيلخلا :ليق

 ريسملاو فيسلا لسو «لوزي هددصب وه ام نأ ىلع هيبنت :شبكلا باهذو «هتبوت :ةقرسلا لح
 .تافآلا كلت نم سارتحاو هرمأل فانئتسا :هدحو

 هلوق ىلإ ةراشإ ؛كرادح تحت كزنكو ءكلحر يف كؤام :هللا ةفرعم /هلأس نمل لاقو

 ةيبرعلاب اهتقطنتسا اذإ يسفن :لوقي ناكو ©4َنوُرِصْبت ًالقأ ْمكيسفنَأ يِفَوإ» :ىلاعت
 :ىلاعت هتافص قئاقح كاردإ نع زجعلا ىلإ ةراشإ :ليق .تمجعت ىنعملاب اهترمأ اذإو «تملكت

 .ةيبرعلا ظافلألاب ربعي ناك نإو

 ليقف «شطعلاب تامف هتيحل ىلإ ءاملا لصو لحر نم مك :لوقي هنع هللا يضر ناكو
 ىلإ ةراشإ يأ .يوتري ىتح برشيف .هسأر هل حي ميكح ىلإ جاتحي :لاقف ؟اذه فيك :هل

 .هسفن كلذو «هيلإ ءايشألا برقأ يف اهيلإ ههبني نم ىلإ ىلاعت هللا ةفرعم نع 9[لفاغلا] جايتحا

 .ىقتلا :ع ءط ءت (ج) .ىنفيس :ةمجلا دئاوفلا ف (ب) .ع نم طقاس ()

 .تحابلا :ن «ك يف درو (ه) .ةرانصلا :ن م (د)

 :لوألا تيبلا ف لصألاو .هتوم ضرم يف هيوبيس امهدشنأ ناتيبلاو ءنزولا طقاس لوألا رطشلا ؛ليوطلا نم (1)

 .21 :تايراذلا (2)
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 وأ هلاح ناسلب يدانب شرفلا ىلإ شرعا نم ءيش لك :لوقي -هنع هللا يضر- ناكو

 ءاضفلا يف ايلاخخ اموي هتدحو :هباحصأ ضعب لاقف .قدصلا الإ كيجني ال :هلاقم ناسلب

 ةربع مهرظن :"”4َنووُملا لك وتيلف هللا ىَلعَوإل «هللا ىلإو هللا نمو هللابو هللا مسب :لوقي
 .لاحرلا تافص هذه .ةمكح مهمالكو .ةركف مهتوكسو

 ال :هانعم :ليق .صقملاب هرافظأ صقي نم انم سيل :لوقي -هنع هللا ىضر- ناكو

 (©ةلوزج ضرأ :لاق مث .هسلجب يف ءايلوألا ركذي -هنع هللا يضر- ناكو .كناوخإ بتغت
 دنع تاماقملا قحتسأ فيك :لاقو .لوقبلا ضرألا تبنت امك ءايلوألا ناتبنت 7ةلاكد ضرأو

 !؟عاوجب جرخخو عوج يفيض لحد نإ هلا

 زيزعلا ةكرب ىلع هللا مسب :هيلعأرقف .دلولا بلاطل قيقدب -هنع هللا يضر- ىتأو

 .حاتفلا ةعاطب هيلعف ةحتافلا دارأ نم :لاقف «ةحتافلا اموي لحجر هنم بلطو .رابجلا

 ناسلو «ةقيقحلا ناسلو ءملعلا ناسل :ةثالث ةنسلألا :لوقي -هنع هللا يضر ناكو

 نم بلق يف هللا هفذقي رون ةقيقحلا ناسلو «©9[ةطساوب] ملعلا ىلإ يدؤي ام ملعلا ناسلف ؛قحلا
 .ليبس هيلإ سيل قحلا ناسلو ءءاشي

 :هلوقب اريثك لثمتيو ايندلا نم رذحي -هنع هللا يضر- ناكو

 برأ ىلإ اًهنم ّبَرَأ ىّهتنا ' الو ةتاناتيعس ةشل ىتضاتت

 ةملظ ىلإ ادنتسم ىومملا ناطلس ماق :ةيوازلا ءانب هلأس لجرل -هنع هللا يضر- لاقو

 .لوضفلا عاونأ ىطاعتف ءلودعلا لودعي «عيطلا قفو لدع ىلع تاوهشلا ىضتقع ين

 عم نطاوملا هذه يف تبثي الو «تالفغلا طاسب ىلع «تاذللا كلت لين ف «تاقوألا تبهذف

 أ لهاجلاو ؛مالكلا رثكل ماهفألا روصق فوح الولو .دحاو قحلاو هللا تبث نم الإ قحلا

 .دوسفم دوسحلاو «مورحم دناعملاو

 .13 :نباغتلا (1)

 ةلوزج ةليبق ثيح سوس ةقطنم يه اهب دارملا نكل ؛نامورلا نيخخروملا دنع امك عساولا اهانعم. سيل (2)
 .(13 :ينامثعلا دمحمل يمالسإلا عيرشتلاو ةلوزح حاولا عجار) .(نلوزوهنيإ)

 شماهملا ةملكلا ىنعم يف رظنا) .ابونج تفيسنات داو ىلإ الامش عيبرلا مأ رهن نيب ام دتع يلهس لاحم (3)

 .(فوشتلا نم 114 ص 8

 .برأ ىلإ الإ برأ ىهتتا الو :هلعلو .طيسبلا ٠ نم (4)

 ا
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 قحلا غبت ال "يريح وُه يذلاب ىنذأ َوُه يِذلا» لدسيتتا 4 "ب الز «يتأ اي

 ءنيياذكلا ةبوتو كايإو «لبقي ال انه رذعلاو «ديفي ال انه للعتلا ءرذعتست الو للعتت الو «يغلاب

 نم دبال نم يدي نيب تلمع ام ءاقل نم سفنلا ةنابإو «نينيعلا شيمكتو ناسللاب قطن يهو

 «بايرأ دبع ال دحاو بر دبع نكو (2يدعِل ْتَمَدَق ام سفن رظنْلَو هللا اوقتاؤطف «هئاقل

 77 ليبمسلا يِدْهَي َوُهَو َّقَحْلا لوقي ُهللاوإط ٠ (©” «مهردلاو رانيدلا ا
 ءتارم ثالث ءارقفلا ضعب قيقد نم هلوانف ءدِعْقُأ دق يصب -هنع هللا يضر- ينأو

 كرت :لاق ؟قيقدلا اذه كل نيأ نم :قيقدلا بحاصل خيشلا لاف «يشكمي هنيح نم يبصلا ماقف

 :لاقف .رخآلا اهفصن يف يترقب ىعرأو «ىشيعمل اهفصن ثرحأ تنكف «احارب ةعقب يدلاو يل

 :لاقف ءةًَرّص يف هدشف لمرلا نم ائيش ذحأف «ةقافلا لحر هيلإ اكشو .لالحلا لعفي ام اورظنا
 .هل هكسف ءاربت هدجوف هايإ هلوانف «عناصلل هب ءاجف ؛عناصلا ىلإ هب بهذا

 ةيرق تنكس «يديس اي :هل لاقف «ةرم ©تةيحرهلا هللا دبع نب نيسح ريقفلا هذيملت هءاجو
 .كنكسم ةحاسب تبن ةرجش ىلع ظفاحت :يلل لاقف ,«يماعط ةرضحخ جاتحأ ينإو ءاهيف ءام ال روب

 ةحاس فرط يف تبنت نيتلا قاروأك هقاروأ اريغص انصغ تيأر نامز دعب مث .تيسنو تعجرف

 تبرزف /ءاهتركذت مث .خيشلا ةراشإ ركذأ الو «ةعرسب ومني وهو «مئاهبلا هتلكأ رهظ املك ءرادلا
 :ةريبك انف دلوو «تسمعطأف ليلق الإ ضعي ملف «نيعرف ت تتبنأف ءاهيلع تظفاحو «ةرجشلا ىلع
 عطقنت الو ”7نآلا ىلإ] اهتدالو ترمتساو .ةخخوبطمو ةئين ءيش ذلأ تناكف ؛ةرضخلل اهانذحأف

 اهنم سرغ نإ تبنت الو ءاهنم اهذخأ ةيرقلا لهأ نم ةرضخلا جاتحا نم لكو ءءاتش الو افيص
 ةيآو «نامزلا ةبوجعأ 29ةتيجره دلبب يذم نآلا يهو .ىلعلا قالخلا ناحبسف «دوع

 ©ديز وبأ 9"دئاوفلا" بحاص هلاق ,خيشلا كلذ

 .ك نم طقاس (ب) .ن «م نم طقاس (أ)

 .61 :ةرقبلا (1)

 .18 :رشحلا (2)

 .84/4و 2102/2 :هحيحص ف يراخبلا هاور ثيدح (3)
 .4 :بازحألا (4)

 .251 :مقر ةمجرتلا رظنا (5)
 .ريبكلا سلطألل ةيبونجلا حوفسلا يف ة نمل اتتميإو لاليزواديإ نيب عقتو نتي :ايلحم قطنت (6)
 7 ا "ةمألا مولع دانسإي ةمجلا دئاوفلا" :لماكلا هناونع (7)

 .ةيخيرات تادافإ ىلع يوتحت امك «هديناسأو مهنع ذحأ نيذلا خياشملا نمضتت ةسرهف نع ةرابع
 .طابرلا ,بادآلا ةيلك ةنازح ةحخسن اندمتعا دقو .ةطوطخم خسن ةدع اهنم دحوت

 .528 :مقرلا يف لصألاب هتمجرت يتأت (8)
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 ذإ انل ائينه هلل دمحلا :الاقف نالجر هءاج ذإ ءاموي هسلحم يف -هنع هللا يضر- ناكو

 قرشملا نم :هل الاقف ؟امتنأ نيأ نمو ءدمحأ اذه :امهل لاقف .كهحو ىلإ انرظنو كيلإ انغلب

 ةرايزلا ىلع نوردقت متنك نإ :انل لاقف ءهٌروُرَن اًموي هانيتأف اندلبب خيش انل ناك ءىصقألا

 انزهجتف ءىصقألا برغملاب ىسوم نب دمحأ يديس :لاقف «معن :هل انلقف .نوروزت نم مكيرأ

 لاق مث .كيلإ لوصولاب اننيعأ تّرقو ءانسفنأ تباطف «كيلإ انيهتنا ىتح كنع لأسن كيلإ
 .هيف امءامكر بخأ ينإ :لاقف .اهتياهن ملعن ال :الاقف ؟رصق نم ىصقألا مكقرشم يف مك :امهل

 يف امهادحإ :ناتلخت هيف داو ىلع يذلا رصقلا نافرعتأ :لاقف .دحاو رصقو رصق فلأ هيف

 كلذ لثم ىلإ ناقرتفتف «ليللا ىلإ اموي ةنس لك يف نايقتلت ءىرتخألا هتفاح ف ىرخألاو «ةفاح
 نافرعتأ :امه لاقف !اندلب كلذ :هل الاقف ؟امئاد امهبأد كلذو «ىرحخألا ةنسلا نم هنيعب مويلا

 ادرفناو «ةيرق يف هتحوزو ءايلوألا نم يلو ناك ؛امكربخأ ينإ :لاقف ءال :الاقف ؟كلذ ببس

 ةلالض عم ةيرقلا هذه ىلع رمأب ءاقبلا عيطتسن ال :هتجوزل جوزلا لاق مث ءاهلهأ نع ةدابعلاب

 تناك نإ ةرشعلا :هل تلاقف .تلعف كلهأب نيقحلتو ئم كَقح نيفوتست تئش نإف ءاهلهأ

 .اهفالح- نّسحي مل هلل

 ةهج ريغل امهنم دحاو لك /راصف ءودعلا امهرسأف رحبلا لحاس وحن اهنم اجرخف
 ؛مالسإلا دلبل اهّدرو اهقتعأف اناهرب اهنم ىأرف «ةنس اهبحاص دنع ةجوزلا تثكمف «هبحاص

 ءاهرمأب ريخأف ,ةجوزلا عضومل هّدرو هقتعأف اناهرب هنم ىأرف «ةنس هبحاص دنع جوزلا يقبو

 ملف اهيف نذأف ءاهبلطي مالسإلا ةيرق لوأل ىشمف ءاهنم تحرخأ ىلا ةاسرملا نم هجرخأف

 لأسمي امالغ هيلإ تلسرأف -هفرعت تناكو- هناذأ تعمسف اهيف نذأف اهيلت لل لقتناف ءاهدجي
 :هل تلاقف .لعفف ءاهمساب َكفّرَعَت عجرإ :هل لاقف «كنع لأست ةأرما انه :مالغلا هل لاقف ءاه
 ؛هبحاصل امهنم لك جرخف ءافراعتف ءاهمساب هتفَّرَعو «همساب هفَّرَعف .همساب وه َكفرَعُي ىتح لب
 ةبحم ىلع اقرتفاف ءايندلا اهب قراف ةقهش امهنم لك قهشو «اقناعتو نيتلخنلا كلت تحن ايقتلاف

 ءاح اذإف ءامهتقناعم يف ببسلا كلذف ؛ىهتنملا ةردسل اعم اًعِفَرَف ءاهيلع اعمتجا امك ىلاعت هللا
 .ءيديس اي كلذ انل بنكا :هل الاقف .ىلاعت هللا ةردقب اقناعت هيف انامو هيف اناعت يذلا مويلا
 .ىلاعت هللا ءاش نإ «معن :امهل لاقف

 )بك خيش انيلع علط ذإ «ةركلا بعلن انك :لاق هنأ هرمأ ءادتبا يف هنع هللا يضر ناكو

 قوف هماقم هللا عفر ةفقلا هذه نيع عفري نم ءثادحألا رشعم :انل لاقف ءنيت ةفق هسأر ىلع

 هب دصقي هنأ رخآلا ضعبلا ىري امنيي «يناجولا دمحم هيمسي ؟هبقانم" يف لافذأف خيشلا مسا يف فالتحا عقو (1)

 .(7/12 :لوسعملا 2124 :ييكيضحلا تاقبط عوضوملا لوح عجار) .يناشغإلا يلع نب ميهاربإ
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 هنم اهتذخأف هللا مهأف .يلو الو يبن اهكلسي مل كلاسم دالبلا يف هب كلسو «تاماقملا

 ينييسسسنام ري 0 ا اهتلصوأو

 ا 0 'ء ابتلا فورعما :ئسانلا 8 ا زيزعلا دبع

 هللا يلو اي كب ابحرم :لاق هيلع تملسو هتلصو املف "تاريخلا لئالد" بحاص 2ىيلوزحلا

 ىلع هدي /عضوف «يلو الو يبن هكلسي مل اكلسم كب كلسو «تاماقملا قوف هللا كماقأ

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ربقل نعّيش «تَقفأ املف ءاهيلايلب مايأ ةثالث ىلع ىشغف ءيسأر

 رداقلا دبع يديس هللا يلو ربق تدصق يضيرف ُتيضق املف «مارحلا هللا تّيبِإو ؛ملسو

 ءاقنب ةرشع انثا اهدنع ةأرما دنع ةليل تبف سمشلا علطم تدصق هِدنع ْنِم مث «7”يلاليحلا
 ىلإ ٌترظن ىلوألا ةمقللا ٌتلكأ املف «ىسوم نب دمحأ اي "لك :تلاقف ءامودأم اماعط نتمعطأف

 ةيناثلا ةمقللا تذحأف ءايندلا هيلع يذلا رولا وهو , 7 © [تومهيلا] ىل رهظف ءضرألا

 لبجل هلوصوو ؛بئاجعلا نم هل عقو ام ىلإ .يسركلاو شرعلا تيأرف ءامسلا ىلإ ترظنف
 0ايندلا رومعم رثكأ هفاوطو ءايندلاب طيحملا فاق

 .دعلا اهرصحي الو «يهتنت ال هتافو دعبو هتايح يف هتاكربو -هنع هللا يضر- هتاماركو

 دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ ةمالعلا ملاعلا هذيملت ةذبن اهنم ركذو « 9فيلأتلاب تدرفأ دقو

 وأ خيش ةئامثالث هل :اولاق ؛ىسوم نب دمحأ يديس انخيش :لاقو ,(9لافذأب فرع «يعردلا

 .تومهبلا 314 58 م جر .يرارحلا :٠ س (ع 2ب) كك نم طقاس )0

 .570 مقر ةمجرتلا رظنا (1)

 .280 :مقرلا يف لصألاب هتمجرت درت (2)
 .ةيرداقلا ةقيرطلا بسنت هيلإ .ظاعولا ةيفوصلا رابك نم يللاليجلا هللا دبع نب ىسوم نب رداقلا دبع (3)

 47/4 :يلكرزلل مالعألا .198/4 :بهنذلا تارذش يف هل محرت .م1166/ه561 ةنس دادغبب قوت
 .193 :ةآرملا

 مسا ىلع قلطي تومهيلا نأ (68/4 :يوازلا دمحأ رهاطلل "طيحملا سوماقلا :بيترت" بانك يف درو (4)
 .هرهظ ىلع ضرألا تبطسب يذلا توحلا

 ف عقتو «ةقطنملا ذاكس ةماع ىدل الوادت رثكأ يهو ءىسوم نب دمحأ ةحايس رابخأ نم ءزج ةرقفلا (5)
 .نامعنوبب ةيدوعسملا ةنازخلاب ةخخسن اهنم ,.ةحفص 10 ف ريغص سارك

 عمجت دقو «هتاماركو ىسوم نب دمحأ خيشلا بقانم لوح تافلؤم نم ةيسوسلا تانازنخملا ولخت ال (6)
 .تينزتب ةيفوعلاو ء«فيرازأب ةيفيرازألاو «نامعنوبب ةيدوعسملا :تانازخلا نم اهنم ضعب انيدل

 خيشلا مزال دقو .41 :مقر دنع ةلماك هتمجرت درت .يناسوسلا يعردلا لافذأ دمحأ نب دمحم نب دمحأ وه (7)

 .20/12 ءزجلا يف ةلماك لوسعملا بحاص اهدروأ تاقرو ةدع هتامارك و هبقانم ف فلأو «ةليوط ةدم
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 يل لاق هدالوأ ضعب نعو ؟”يناجولا دمحم يديسو «عابتلا زيزعلا دبع يديس مهنم «رثكأ
 .لمكلا نافرعلا لهأ نم اخيش نوتسو فينو خيش ةئامثالث يل :يدلاو

 امي ملاعلاو ءاطعلاو دوجلا عساولا هلل دمحلا :هنع هللا يضر هراكذأ تاحاتفتسا نمو

 نم صخو «ىرولا ىلع ةجحلا ةماقإل هلسرل ثعابلا ؛ىرثلا ىلإ ولعلا نم نوكي امو ناك

 هيلع لزنأو «لضاوفلاو لئاضفلا عيمجب -ملسو هيلع هللا ىلص- ادمح انيبن قلخلا لضفأ مهني
 ؛ىدتعاو لض هفلاخ نمو «ىدتها هب مكح نم «مارحلاو لالحلا نيب اقرفم ميكحلا هباتك

 لض هشغ نمو هرْيغ /ىدهو ىدتها هحصن نمف «ميحرلا نمحرلا وه الإ هلإ ال هناحبسف

 ًءافِش وُه ام نآرقلا َنِم ُلُرننَو» 0 ريك هب يدهيو اريثك هب لِضُيإ» ؛هريغ لضأو
 ةكربلا انل ”[عضي نأ ىلاعت هللا لأسنف 0 اَراَسَح لإ َنيِملاَظلا ُديزي الو َنيِنِمْؤُمْلِل ةَمْحَرو

 ةريخالاو ايندلاو نيللا يعن نعال يجو اع

 ىلع يِنْحَأ «ةنسملاو باتكلاو مالسإلاو نامبإلا بر مهللا :هنع هللا ىضر هئاعد نمو

 ءةنسلاو باتكلاو مالساإلاو ناميإلا ىلع ينم و «ةنسلاو باتكلاو '”[مالسإلاو] ناميإلا

 هلإ الو ةنسلاو مالسإلاو نامبإلا ةمرحب «(©7[ةنسلاو باتكلاو مالسإلاو ناميإلا ىلع ٍئئعباو]

 9 نيالا َنِم تنك ينإ ةلئاقتم علا الإ
 ميدقتب- نيعبسو ىدحإ ةنس ةححلا يذ لوأ نو نيضالا ةليل -هنع هللا يضر- قوتو

 (©7يدعلا ه هللا دبع نب ميهاربإ يديس حاصلا هذيملت هلسغو «ةثامعستو -ةدحوملا ىلع نيسلا

 نسم هلسغ تمهلأ مث ؛ ؛لسغلل هبوث نم هدرجأ نأ تممه :لاق .نرد لبج نم ”ةساجو ليزن

 يذلا ىلاعت هللا تدمحف ءلسغ كلذك ملسو هيلع ُهَّللا ىلص هنأ تعلطأ مث «هبوث تحت

 .ملسو هيلع هللا ىلص هيبنب عنص ام هيلول (”[راتخا]

 ْط 6ع نم طقاس )جر .س «ك نم طقاس (ب) .عيضي ال نأ :ع «س )0

 .496و 395 يمقر ةمجرتلا رظنا (1)

 .26 :ةرقبلا (2)

 .82 :ءارسإإلا (3)

 .87 :ءايبنألا (4)
 ملعلا تالاجر رظنا) .خيشلا ذيمالت صحأ نم وهو ءدوصقملا حلاصلا دقتعملاب يسوسلا راتخملا هفصو (5)

 .(79 :(يدبعلا هامس) ةمحلا دئاوفلا «11 :سوس يف يبرعلا
 ريبكلا سلطألا لابجب ةليبق يهو :«"ساحداو تيأ" :اضيأ قطنتو .«"ساهحو تيأ" ةملكل بيرعت (6)

 .نيويلات ةدايق «ةويزيه لئابق نمض يبرغلا
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 يني رزتلا نمحرلا دبع نب دمحأ (2)
 املاع ءاهيقف -هنع هللا يضر- ناك 27 يني رزتلا يدادهسملا ”[نمح رلا دبع] نب دمحأ

 افقاو ايقت ءفورعملاب ارامأ ,قحلل الاوق ءامراص اًدلَج ءالماع اح اص «نيملسملا ءاملع لجأ نم

 يضر- هترهشو .لمعلاو ملعلا يف ةخسار مدق هل ؛مئال ةمول هللا ف هذخأت ال هللا دودح ىلع
 نب كروبي يديس حلاصلا لحرلا هذيملتل "ةلاسر" ف كلذ قادصمو «هفيرعت نع ئغت -هنع هللا
 ريبكلا ملاعلل 0"هتلاسر"و ؛ةيافك هللا يف «هللا هللا :اهعماوج نمو ,27[ىك وتشهلا] نيسح

 27 يحاحلا معنملا دبع ني ديعس يديس

 يطبارم دحأل نالفو /ءانفاخيو هللا فاخي ©ويهاربإ نب دمحم يديسو ءانفاخي الو هللا

 .انفاخيو هللا فاخي ال 00

 نبا كروب يلإ بط :©7ةكوتشه نم لحجر يل لاق] :لوقي -هنع هللا يضر- ناكو

 ,2©[تينمت ام كلو روكذملا كروبي بلاطلا كنتتبا جوز :هل لاقف .هلبق لحر يلإ اهبطخو
 .دبعو ةمأو لهأ دلب لك يف «نادلب ةعبرأ يل نوكي نأ تيينمت دق !معن :خيشلل لجرلا لاقف

 .ط «.ن .م نم طقاس 2(ب) .أطح وهو هللا دبع :م 5 ع ئ )ا(

 .اهنم لقني ىلا "دئاوفلا" يف ءاج ام انتبئأف .خسنلا عيمج يف ةرابعلا ف بارطضا عقو (ج)

 لافذأ هل مجرت .توارفات يحاون ."يسيإ نانهيإ" لئابق نمض عقتو «نيحر زيت" ةليبق ىلإ ةبسن (1)

 :لاجحلا ةرد :يضاقلا نبا .(ةفرفتم عضاوم) ةمجلا دئاوفلا 8 : يليقعبلا بقانم 22 :هبقانم يف

 يف يلحاسلا «24 :نيرئازلا ةراشب :يماركلا «86 :ةوفصلا :ينارفإلا «158 :سابتقالا ةوذج 164/1

 220/2 :ةلوزج لالخ «278 «266/13 :لوسعملا :يسوسلا راتخملا .(صاح طوطفخم) 23 :هتايفو

 .26 :(صاخ طظوطخم) هتايفو ُق يباوصلا ميهاربإ نب دمحأ 2] :ملعلا تاالاجر

 ...ةداعلاو ءاينثلا عييو .فرعلا اياضق ةلاسرلا لوانتتو .821 :مقرلا يف لماكلاب هتمجرت عجارت (2)
 .(ةصاخ ةحخسن)

 ةخسن) .ةميق ظعاومو حئاصن نمضتت امك «ةيالولاو كلملا بلط ةبقاع ىلع اهيف ههبني ةلاسر (3)

 .(يوعلا ةنازخخ نم ةطوطخم
 .749 :مقر ةمجرتلا رظنا (4)

 .294 :مقرلا يف لصألاب هتمجرت درت (5)

 دقو نون يداو ىتح يبرغلا ريبكلا سلطألا بونج دتمت ةعساو ةيبارت ةعقر ىلع ةملكلا قلطت (6)
 .ةلوزح دالبب سوس مسا طبتري ام ابلاغو .ةيخيراتلا تاباتكلا يف ةفلتخم تاديدجت مسالل تيطعأ

 .63-70 :برغملا خيرات يف دوقنلا ةلأسم :افأ رمع رظنا)

 سلطألا لابج نم اءزجو ريداهحلأ بونج راغزأ نم اعزج نطوتست لئابق يهو «”نكوتشأ"ب ايلحم قطنت (7)
 .ابونج ردعملاو ءابرغ ةسامو ءاقرش باوص تيأو ءالامش ةميسه نم لك اهرواحت ؛ريغصلا
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 «تينمت ام وحن ىلع اهلك رومألا هذه يل تلصحف ءاهايإ هتجوزف ؛هتبلغ الإ ادحأ مصاخأ الأو

 .طق ةموصخ يف دحأ ئبلغ امو

 يداوب هقيرط يف ةميظع ران هل تضرعف :"”ترنمت نم ةرم -هنع هللا يضر- ءاجو
 ةنعل مكيلعو] ءنينمؤم متنك نإ مكيلع مالسلا :لاقف «نجلا اهنأ ىأرف اهمحتقاف ,228تنن

 .زاتجاو ءاهنيح نم تدمحف «نيرفاك متنك نإ [هللا

 عجر املف ؛خيشلا دمحم يالوم هللا دبع يبأ كلملا ىلع دفو -هنع هللا يضر- ناكو
 «سوس ىرق ىدحإ (”توييتب ”يرغضملا رمع نب هللا دبع دمحم ابأ حلاصلا خيشلا يقل هدلبل

 ىلإ رمتفت :لاق .يمأ :تلق ؟ناوبأ كلأ :لاقف يئلأسف :لاقف .هب ع افتنالل هتبحص ىلع مزعف

 كيلع :لاقف هللا ءايلوأ نع هتلأسف :لاق ؟هلثم دحأ نيأو «هتبحص تاوف ىلع تفسأتف .اهنذإ

 .ةعامجلا يف ةالصلاب كيلعف مهنم نوكت نأ تئش نإ «ةيدوألا نوطبو «لابحلا نورق ف مهب

 هيف ميقأ اذجسم يراد ءانفب دخت 9ع ورا يدلب ىلإ تعجر اذإ :يسفن يف تلقف
 .هرركيو هتوص عفري .عماجلا يف ,دمحأ يديس اي :ديعب نم يداني وه اذإف «ةعامجلا

 27تدحو] :لاقف :«””[دالبلا لهأ] نع هدلب ءاهقف هلأس «ةدافولا هذه نم عجر املو

 .ئواسملا ةرثك ىلع مهتماعو ءيواعنلا ةرثك ىلع مهءارقفو «يواتفلا فعض ىلع مهءاهقف
 .مهلاح نسح كلذ دعب نكلو «نامزلا كلذ ف - ىلاعت هللا همحر- لاق امك وه :ليق

 مالسلا مكيلعو :باجأف /ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا عاص نع -هنع هللا يضر- لئس
 ملسو هيلع هللا ىلص ىلا عاص نع انومتلأس دقف :دعبو ؛هتاكربو هللا ةمحرو تاداسلا رشعم

 "دئاوفلا" يف ام انتبثأو .دلبلا دلب :خسنلا عيمج يف (ب) .مكيلع هللا ةنعل :عا )0

 .ت :ةرط يف امل ةفاضإ وهو .خسنلا عيمج نم طقاس (ج)

 دفاور دحأ وهو «يبرغلا يناب لبج نم عبني يذلا ترانمت داو فافض ىلع رئانتت ةعساو ةحاو (1)

 .ةعرد يداو

 .ةكردقلا هقئاوخم زاتكو «ترانمت ةحاو برق عقي :تنين يداو (2)
 .588 :مقرلا ٍف ةرركم هتمجرتو 2554 :مقر ةمجرتلا رظنا (3)

 ؛ميدقلا يلغيإ عقوم نم ةبرقع,ةبصخ ةيلهس ةقطنم يف تنادورات قرش بونج عقت :توُييت (4)
 :رظنا .يدعسلا دهعلا يف ةصاخ- (ركسلا ةعانص) يداصتقا رودب علطضت ةقطنملا تناكو

 العبمتغ (ل . 10.): ]1ع ةامجمع 7)50/1671 ع5 03ع71 6ك ث 1670, ةعاك, 1982, م.م. 340-4.

 .91/1 :ايقيرفإ فصو :نازولا نسح

 .توارفات قرش بونج «"يسيإ نانهيإ" ىرق نم (5)
15 
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 دارأ نم نأ ءانثحب لوط عم انرظن رخآو انملع غلبم :قيفوتلا ىلاعت هللابو لوقأف ؟هرادقم ام
 فارطألا تاعوطقملا طسولا ريعشلا بوبح نم ٌدعيلف ءانايع هرادقم ةفرعمو ءاَقيَقحَت هتفرعم

 اهب ربتخيو نحت مث :ةبح اسمو تابح تسو ةبح ةئامعبرأو ةبح فلأ نينالثو ةعبرأ

 بسير الب] ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا عاص وهف كيرحت الو مزر ريغ نم اهب ئلم امف عصآلا

 قو ءدادمأ ةعبرأ ©[ملسو هيلع هللا ىلص هدمب هعاص ف :لوقت 7 نأ كلذ نايبو ءكيكشت الو

 سامخأ ةثالثو ةبحو ةبح ةئامتسو فالآ ةينامث ثلثو لطر لك فو ء,ثلثو لطر دم لك
 ةبح نوسمخح سلا مهردلاو «ئسلا مهردلاب امهرد نورشعو ةينامثو ةئام لطرلا نأل «ةبحلا

 .افنآ عاصلا يف هانركذ ام ةلمحلا نوكتف ؛تارم عبرأ دملا يف ام فعض «ةبح اسمو
 تيقل «هفصنبو عاصلابو دملاب ةسورحملا اساف تئج امل ينأ لمعلا اذهل ينأجلا امإو

 انتيتأ اله :يل لاقف ”يبدتلا "همت نو تامثع نب نيسحملا ىلع بأ ليخلا هيقنلا اهاين انخخيش
 حرفف ٠ «فصنلابو امهب تيتأ دق :تلقف هنو ملسو هيلع هللا ىلص يبل عاصب ساف نم

 .امهجرخأف ءيجئاوح نم امهجرحخأ :يبحاصل تلقف ءامهب َّيَلَع :لاقف ءاغيلب احرف كلذي
 هعاصب الو هذمب تئج ام «ةبعكلا برو :لاقف ئزهتسملاك كحض امهيلإ رظن املف

 كاذ ذإ تنكو .امهربكتسا هنأكف ءاشحاف اطلغ امهيف اوطلغ دقلو «ملسو هيلع هللا ىلص
 مالسإلا ةنيدم ىلإ طلغلا بسنت فيك !ديسلا اهيأ هللا قتا :تلقف .هلهأو «[اساف] ادقتعم

 الو اعاص نوعييي الف نييراجنلا ىلع ٌريرحنلا ملاعلا لعج دقو ءامهيف عباطلا اذهو «نيملسملاو

 اودمتعا مهنأ مهطلغ راثم ؛كلاب ّيلِإ /ٌدُر :يل لاقف ؟هناحتما دعب هيف هعباط لزني ىتح اَدُم

 نم اهونزو ول تيأرأ «ةفيفخلا ءايشألا نم اهونزوف «ثلثو لطر نزو دملا يف :ءاهقفلا لوق
 ؟ريكأو ربكأ ناكل نبتلا

 ام ىلع تركذ ام يف تدمتعاف «قيقحتلا بلط ىلإ تعجرف ؛هلوق ةحص ىل رهظف

 :ةضبق ةرشع نامث هلم يف ساف نم هب تىج يذلا عاصلاو ؛©يصفقلا دشار نبا هركذ

 يوما كاين نم يوصل هلا درع دوايسلا رب و رو تحسس
 ط «م نم طقاس (ج)

 .237 :مقرلا ف لماكلاب هتمجرت درت (1)
 ردصت ؛ديعلا قيقد نباو يفارقلا باهشلا نع ذأ «يصفقلا يركبلا دشار نب هللا دبع نب دمحم (2)

 قول .بجاسحلا نبا رصتخم ىلع حرش هل «ءقرشلا نم امداق ةصفق ىلإ هعوجر دعب ءاضقلل

 :جاهتبالا لين :ينادوسلا اباب دمحأ 2187 :دئارفلا طقل :يضاقلا نبا :هل مجرت) .م1336/ه6

 .(213/10 :نيفلؤملا مجعم :ةلاحك 3

 تا
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 طايتحالا دارأ نمف «ثلنلا رادقم امهنيبف «"”[رغصألاب ةضبق ةرشع ىنثا وحن اذه ءلِمو]

 .رغصألاب باصنلا غولب ربتعيو ءربكألاب رطفلا ةاكز جرخيلف
 ىلع هقفت «عدبلا لهأ ىلع ةميكش اذ «نيدلا يف ةيلاع ةمه اذ -هنع هللا يضر- ناكو

 يف ملعلا رشنيو سرديل مهيتأي نأ «”2اقأ لهأ هبلط .ديعبلاو بيرقلا هب عفتناو ءريثك قلح هدي

 هراد يفف .هلحم يف هبلطيلو هتأيلف ملعلا دارأ نمو مكر بي نم ريخ انبي :مهيلإ بتكف .مهدلب
 ١ .مكحلا ىلؤي

 لوقيو ءركذلا مدقتملا ىسوم نب دمحأ يديس ردق مظعي -هنع هللا يضر- ناكو

 الو ؛هتراشإ لاشتمال اوعراسو «هولعفاف ىسوم نب دمحأ يديس مكيلع هب راشأ ام :هباحصأل

 .انتك ربو انتودق هنإف هنع اوفرحنت

 فوصتلا نم لئاسم يف فيطل فيلأتو «(7"دئاقعلا يف ةموظنم" :اهنم «©فيلآت هلو

 "ةلاسر"و ءداجأو باحأف اهنع هلأسو 2 7ىسوم نب دمحأ يديس روكذملا يلولا هنم اهبلط

 .اهيف عدبأ يحاحلا معنملا دبع نب ديعس يديس مامإلل اهبتك
 اهمالعأو ساف خايشأ نع هللا همحر ذخأ .ةئامعستو نيسمحو نامث ةنس هللا همحر يفوت

 «يسيرشنولا ىبحي نب دمحأ سابعلا يبأ مامإلاو ءهنع هللا يضر يزاغ نبا هللا دبع يبأ مامإلاك

 نيدلا ةناتمو حالصلاو ملعلاب هيلع نونثي /اوناكو «نايعألا نم امهتقبط يف نمت امهريغو

 .ةرهاظلا تاماركلاو

 يف نيدلاو ملعلاب هيلع شيو هللا همحر خيشلا ركذي ©يناتكسلا يدهم وبأ ناكو
 ؛كلذك يضاقلا نبا] ةمالعلا خروملاو ,”””هتسرهف" يف روجنملا خيشلا هركذو .هسيردت سلحب

 نيب جيزم مهو .نراكز يوب قرش .يناب لبج بونج ةعقاولا اقأ ةحاول نينطوتسملا ناكسلا ىلع قلطت (1)

 يرجهملا نرقلا فصتنم ذنم ةقطنملا ىلإ ةحزان ةيبرع رصانعو «مدقلا ذنم نيرقتسم غيزامأ ناكس
 .0/2 هيف رغم ا ةملعم :"اقأ" ةدام عجل ر) .رشع يداحلا

 .عومجي نمض (د2079 :مقر طابرلاب ةماعلا ةنازخلاب ةطوطخم ةحخسن اهنم دجوت (3)

 قلعتت ىلوألا ؛ىسوم نب دمحأ ىلإ نيتلاسر "يغيضحلا تاقبط"ل هرصتخم يف يميتشجلا دروأ (4)

 .(4 .ص) .خيشلا ىلع ءانث اهلك ةيناثلاو ءدومحم ا رارفلاب

 .606 :مقر ةمجرتلا رظنا (5)
 . 6 ىطابرلا «يجح لمحل ذاتسألا قيقحن .روجنملا دمحأ سرهف )6,
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 تاماركلا بحاص ©[مملاصلا لجرلا يدادححسملا نمحرلا دبع نب دمحأ يديس قوت :لاق

 (7ةئامعستو نيسمخحو نامث ةنس ةرهاظلا

 قنع يطبارم نم- © يسياإلا مساقلب نب دمحم يديس -هنع هللا يضر- هلأسو
 اددحم حالسلا نوك ءاهقفلا طرشل ؟زوجي ال مأ هلكأ زوجي له :عفدملاب داصي ام ف -20لامرلا

 نإ بتكلا ف هصنو هعضوم انل نيبو ؛.حيرصلا صنلاب اباوح انل نيب ؛ددحم ريغ صاصرلاو
 هللا سلق- نامثع نب نسحلا يديس نأ سانلا ضعب انل ركذ دقو ؟هتعمس وأ ائيش اهيف تيأر

 بتكلا نم انيديأب ام يف تثحب دقو «هذخأ نيأ نم انل رهظي لو هب دايطصالا زوج -هحور
 .هزاوج انل رهظي ملف

 نب دمحم يديس هيقفلا اهيأ «هتاكربو هللا ةمحرو مالسلا مكيلعو :هللا همحر باحأف

 لكأ زاوج مدع ىلع عمجب كيأر نأ تريخأ كنأ «عيمجلا هللا ققو ءكلاؤس لصاح «مساقلب

 كلذ كلُْسساو هللا ىلع لكَوتف .هزيجي نامثع نب نسحلا يديس ناك ولو «عفدملاب ديِص ام

 نسحلا يديسو ,رومألا قئاقحب فراع ريغ باش ' ””[تنأو] كلذ لعفت ال فيكو «ليبسلا
 ,ظافلألا يناعم مهنع ذخأو ؛ةلحألا ءاهقفلا يقلو ,رومألا سرام -هللا همحر - نامثع نبا
 حالسلا هرهني ام رثكأ مدلا رهني عفدملا نأ ىأرو ءاهدصاقمو ماكحألا ينابم مهنع مهفو

 حابأ اذهلف .ةدايزو هب لصحي ام بولطملا وه يذلا حوفسملا مدلا ةقارإ نم هب لصحيو ءددحملا

 .هب ليص ام

 ,©![كيلع] هب انرشأ ام ىلع حضاو ليلد ءبتكلا نم مكيديأ نبي ام ف تثحب :كلوقو

 دعب ثدحم وهف ؟زاوجلا وأ عنملاب /نيمدقتملا بتك يف اروكذم نيكسملا اهيأ هدحت فيكف
 .كلذ مهفاف «هتروك ةقدنبلاب دارملا سيلو ءبتكلا كلت مهفينصت

 7 سوسلا ولتع نيب نبع يتايس ءايرك د ايآ اهسيش ةلانلا هذه نع لاس دقو

 .كيلإ :ت اك (ج) .كنأو :س م يف (ب) .ت نم طقاس (أ)

 .164/1 :يئادجسملاب "لاجحلا ةرد" يف هبتكف مجرتملا بسن فرح دقو ,302 :"دئارفلا طقل" رظنا (1)

 .خ ةحخسن) "هلزاون" يف الماك لاؤسلا صن يناتكسلا دروأ ؛494و 301 :نيمةرلا دنع هل مجرت (2)

 .84 :(تينزتب يملعلا سلحجا
 .توارفات قرش بونج يسيإ ةليبقب ' و ' برق عقت ةيرق يهو :"نلالُميإ ضرحخأ" ايلحم قطنت (3)

 :يف هل مجرت) .م1511/ه917 ماع يفوت ءيزاغ نباو يسيرشنولا دمحأ نع ذأ «ةلاحرو حلاص ملاع (4)

 .(271/13 :لوسعملا 2288 :دئارفلا طقل .544 :سابتقالا ةوذحج ,29 :روجنملا سرهف «359 :لينلا
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 ديص ام نأ هلصاح ليوط مالك هيف باتكب يناتأف «ليلدلا هنم تسمتلاف «عنملا ىلإ لامف

 عفدملا ةروك ةقدنبلاب دارملا سيل نكلو ءزوحي ال هنأ مولعم :تلقف ءهلكأ زوحي ال ةقدنبلاب
 ىازهتسا وه مأ يمالك بوصتسا دق وهأ يردأ الو ءاكحاض نئيع فرصناف ءاهثودحل

 .ةكربلاو ةمحرلاو مكيلع دئاع مالسلاو

 دلو ينربخأ :هصن ام خيشلا اذه فصو يف لافذأ دمحأ يديس حلاصلا ةمالعلا لاقو

 درفلا بحجر رخآ يف نمحرلا دبع نب دمحأ يديس فشاكملا حصانلا حلاصلا ملاعلا هيقفلا ديسلا

 دنع كاذ ذإ هتوحإو دلولاو .هتيوازب ىسوم نب دمحأ يديس دنع «ةئامعستو نيتسو عست ةنس

 نب دمحأ يديس يفف «بقانملا نم "[ءامدقلا ىلاعت هللا] ءايلوأ يف ام :لاق هدلاو نأ «خيشلا

 دمحم يديس نسعو هيبأ نع كرابملا دلولا نع اضيأ ثدحو .كلذ نم رثكأ ىسوم
 نإ ىسوم نب دمحأ يديس بقانم" يف هعضو يذلا هباتك ف «هنع هذيملت 2 ”””[يواردلا]
 دمحأ يديس ىلع اريثك ناينثيو نالجُي يترنمتلا ميهاربإ نب دمحم يديس خيشلاو خيشلا اذه

 دلولا يل لاق :لاقو .مهنع هللا يضر امهتلالج ىلع امهرومأ يف هنارواشيو ءىسوم نبا
 .اهيف هل بتكي اهنإو هجئاوح يف ههفاشي ال يبأ ناك :روكذملا

 هنأ عم ءمهعم هبذأت رثكأو «ىلاعت هللا ءايلوأل هّبحَأو هفصنأ ام ديسلا اذه ّرَد هللو :تلق

 نم هباحصأ نم نكي مل «هريغك ءارمألا باهي ال «نيدلا يف بلص «يقت ملاع حلاص لحجر
 «ىىلاعت هللا لهأ ىلع ةلذأ نوكي نأ نمؤملل يغبني اذكهو ؛قحلا نم هب مههحاوي اهب مههحاوب
 /ءادتقا ىلاعت هللا ءايلوأل عضاوتي نأ ريخلا نم هيف ام هعنمي الو «ةظلغلا قحتسي نم ىلع ظلغيو

 كلذ نم هعنم ؛مالسلا هيلع مدال دوجسلا ىبأ ذإ سيلبإ هتودق ناك الإو ,ءايبنألاو ةكئالملاب

 3 نيِط ْنِم ةتقلخو ران نِم ينتقلخ ُهنِم ريخ انأإ» :هلوق وهو «هنع ىلاعت هللا ىكح ام
 درعا قديس هيقفلا هذيملت هنع هاكح ام -هنع هللا يضر- ةرهاظلا هتامارك نمو

 ست ون لاق عضو. موي تاذ انك :لاق ,”يزونملا دواد نب ©0[دمحم] نبا

 ىسوم نب دمحأ بقانم" نم حيحصتلاو «يلاورزلا :م فو «يوارزلا :ط ءس ى (ب) .م نم طقاس (أ)

 ىلع نيئراطلا نيديرملا نم اضيأ وهو .خيشلا رابحأ نيودت يف لافذأ مهيلع دمتعا نيذلا ةاورلا نم (1)

 .همسا كلذب يحوي امك ةعرد نم امداق ةلالمس

 ' .76 *”ص" ةروس (2)

 .(21 :تالاجر عجار) .رشاعلا يرجهلا نرقلا طساوأ يف قوت ءزونامأ لهأ نم قوص هيقف (3)

 عقت ةيرق اهب دوصقملاو ءسوس نم قطانم ةدع يف اهل ةلئامم ءامسأ دجوت :تحخسيت (4)
 تيأ" ةليبق نمض

 .توارفات قرش لام "ميسوأ
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 :يدانت ةأرما توصب اذإف «مهب هللا انعفن ءايلوألا تاماركب انثدحي ءمهثرح عضومب. "”سددأب
 ثالث كلذ تلاق ءاهب بهذو يداولاب تقرغ يترامح ءنمح-رلا دبع نب دمحأ يديس اي

 رودلاو ؛هثطاش ىلع ةأرملاو .هطسو يف ةرامحلاو ءاملاب لماح يداولاب نحن اذإف «تارم

 ةرامحلا ىلإ هدي َّدَمو .هصيمق -هنع هللا يضر- خيشلا عفرف «يداولا كلذ قوف ىلع ليخنلاو
 5 :لاقف ؟عضوملا اذه ام ,ءيديس اي :هل تلقف .يداولا نم اهجرحأو ءاهلجرب ذحتأو

 ىلإ برقت عضوم يأ رْذَأ لو تبجعتف ءانسلجم يف كرحتت مل نحنو «”ديف تيأ يداو مفب
 .ملعأ هللاو «كلذ فيك وأ ءامهنم رخألا

 قورز دمحأ نب دممحأ (3)
 فرع «يسافلا «برغملاب برع «نونلا مضب 2 .يسونربلا ىسيع نب دمحم نب دمحأ نب دمحأ

 .هللاب فراعلا ثوغلا بطقلا حلاصلا يلولا يفوصلا ,ثدحلا هيقفلا «ةمالعلا مامإلا «7قورزب

 يف ملعلاب لغتشا مث ؛ةزارخلا ملعتو «"”نارقلا" ظفحف ءهتدج ةتافكو .هعباس لبق هوبأ تام

 ءيطسلاو ,« يروقلا هللا دبع يبأك ءمهريغو ساف خايشأ ىلع هقفتو «هرمع نم ةرشع تس
 ,”ولولحو «”يزاتلا ميهاربإ خيشلاو «"”يلاذشملاو ءيسونسلاو ؛”يبلاعثلا ديز يبأو

 سدادوأ بيزعلا - ف رعيو «توارفاتو هللا دبع تيأ نيب عقي )1(

 .توارفات زكرم قرش «ةيلامشلا ةهجلا يف لازوأ يداو ىلع لطت ةيلبج ةيرق (2)
 .توارفات قرش لامش عقي )3,

 .1 :مقر شماهب يجح دمح ذاتسألا ققحملا اهركذ ّيلا رداصملا عم ؛48 :ةحودلا رظنا (4)

 .ساف ةنيدم. م1468/ه872 ةنس فوت «ساف ءاهقف نم «يسانكملا يمخللا يروقلا مساق نب دمحم (5)
 :رونلا ةرجش «289/1 :لاجحلا ةرد :يف هل محجرت) .نآرقلا يف هذاتسأ وهو ءءارمحلا بابب نفدو
 .(565/3 :فاحتاإلا 261/1

 .705 :مقر ةمجرتلا رظنا (6)

 مساقلا يبأو قوزرم نبا نع ذحأ ءسردم هيقف «يئاجبلا يلاذشملا مساقلا يبأ نب دمحأ نب دمحم (7)

 :263/1 :رونلا ةرجش :عجار) .م1462/ه865 يفوت .ةياجبب مظعألا عماجلاب ةباطخلا ىلوت «ينابقعلا
 .(301 :رئازجلا مالعأ مجعم 2164 :يسيرشنولا تايفو 2174 :جابيدلا حيشوت «315 :جاهتبالا لين

 رمع نب دمحم ذيملت ,نارهو ليزن «ريبك فوصو بيدأ ملاع «ينللا يزاتلا يلع نب دمحم نب ميهاربإ (8)
 مجنلا :يف هل محرت) .م1461/ه866 فوت .اهئاملع نع ذأ ثيح قرشلا ىلإ لحر «يراوهلا

 ناتسبلا (6 ك.ع.خ.م) 503 :نيرسنلا ةضور (2 .ك.ع.خ) ب9 :دعص نبال بقاشلا

 .(58-63 :ميرم نبال

 هل «سلبارط ءاضق يلو ءضاق هيقف «يورقلا ولولحب فرعيو «ييلزيلا ىسوم نب نمحرلا دبع نب دمحأ (9)
 ةرجش :عجار) .م1490/ه895 ةنس يف ةايحلا ديق ىلع ناك :"عماوجلا عمج حرش يف عماللا ءايضلا"

 .(167 :(3347 :مقر .م.خ .م) ةبيجع نبال يناتسبلا راهزأ .83 :جاهتبالا لين 2259 :رونلا
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 .نيربخآو «2"عاصرلاو
 ىمعأ الججر ناكو ,2©ينوتيزلا دمحم هللا دبع ابأ بحصو .فوصتلا خايشأ بحصو

 نم ناكف «نحتماف «قبسلا بصق زوح اهيف ىعداو هتبحم يف لغوتف ءفوصتلا لهأ نم
 دجي ملف رادلا لحدف «نذألاب اتوص عمسف بابلا قدف «هل ارئاز ءاج نأ كلذ يف هناحتما

 هنيمي نععو ةفرغلا طسو يف اسلاج خيشلا دجوف رادلا ىلعأ يف ةفرغ ىلإ ”[دعصف] ءادحأ

 ءاهيلع لبقيو اهلبقيو ةرم هذه ىلإ تفتلي /وهو ءىرعأ ةأرما هراسي نعو «ةنيزتم ةأرما

 <![اعجار] ىلوو ؛ةقدانزلا نم لحرلا اذه نإ :سابعلا وبأ لاقف .كلذك ىرخألا ىلإ عجريو
 هنأ ملعف ءادحأ هعم دجي ملف عجرف !عجرا !باذكلا دمحأ اي :ينوتيزلا خيشلا هب ىدانف

 يهف يراسي نع اهتيأر ىلا امأو «ةرحآلا يهف ئيمي نع اهتيأر ىلا امأ :ينوتيزلا لاقف .نحتما

 .ةدحاو ةعاس برغملا يف ىقبت ال كنكلو ,كاوعد يف بذاك تنأو ءايندلا

 ىتح هل قفتا ام هسفن ىلع اقفشم قرشملا ىلإ هجوتو هنيح نم سابعلا وبأ خيشلا جرحخف

 هنورظتني ””يمرضحلا ةبقع نب دمحأ سابعلا يبأ خيشلا باحصأ دجوف «ةيرصملا رايدلا ىلإ ىهتلا

 هب اوبحرو هيلع اوملسف .همودقب مهربخأو كلذب مهرمأ روكذملا مهخيش نأل «لينلا ةفض ىلع
 عم كل ىرج ام ءيدلو اي .دمحأ اي :هل لاق هيلع ملسو ةبقع نبا ىلع لخد املف ءمهعم هولمحو

 .ركذلا موزلب هرمأو هدنع تيب ىلإ هلمحف ءانهاه هنم كيلع قفشمل ينإو ؟ءايمعلا ىعفألا

 عفرو هللا :حاصف هباحصأ عم وهو ةميظع «![ةجر] ةبقع نبا خيشلا عم ةثالث دعبف
 لاقف ءاكد راص دق سابعلا وبأ هب ناك يذلا تيبلا اودحوف اوماقف ءانب اوموق :لاق مث هدي

 دقو «تيبلا نكر ف هودجو نأ ىلإ اولعفف ,مكبحاص ىلع اورفحا :ةبقع نبا سابعلا وبأ
 هلل دمحلا :لاق ةبقع نبا خيشلا هب رصب املف ءهنم احيو مدرلا هنع اوعفرف « بشخلا هيلع طقس

 برغملا ىصقأ نم ةبرض كبرض دقل «ينوتيزلا ةبوقع رحآ هذهو ءدمحأ اي كمصع يذلا
 .اهنع لقني لا ةحودلا ف درو ام اندمتعاو ءادغف :م فو ءىدهف :ن هك ()
 .ةحودلا نم حيحصتلاو «ةبجو :خسنلا عيمج ف (ج) .ت :نم ةفاضإلا (ب)

 هل «ةنوتيزلا عماجب سيردتلا ىلوت ءعاصرلا نباب فرع ءيسنوتلا يناسملتلا يراصنألا مساق نب دمحم (1)
 ,137/11 :ةلاحك مجعم :يف هل مجرت) .م88-1489/ه894 ةنس قوت .قطنملاو هقفلا يف فيلآت ةدع
 .(151 :رئازجلا مالعأ 2259 :رونلا ةرجش

 .307 :مقر 'ةمجرتلا رظنا (2)

 يبأ نع ةقيرطلا ذأ ءريبك يفوص ؛يرصملا يمرضحلا ةبقع نب رمع نب دمحم نب رداقلا دبع نب دمحأ (3)
 :192-193 :نساحملا ةآرم :يف هل محرت) .ةيقوقربلاب نفدو ,م1490/ه895 قوت .فيرشلا ءايركز
 .(280/5 :ةلاحك مجعم ,«237/1 :رثألا ةصالخ
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 0 انعفنو هللا همحر] نقيس ل لاقت ءيديس اي نيصوأ :هل لاف

 0١ تت ترانيم كنيس ريفمو يتبل

 اننا ننس اَضَقلا اي هر عببتاَو

 /دمحأ خيشلا مدق امل :لاق © يبلننآلا يساركلا هللا دبع يبأ ىضاقلا هيقفلا نعو

 هيلع انملس املف .مهعم تنك و هئاقل ىلإ ساف نم ءاهقفلا جرخ «قرشملا دالب نم قورز
 فاقوألا نم توقلا مظعم :مهضعب لاقف «مهتاوقأ نع ءاهقفلا لأسي لعج ءهعم انسلجو

 !ةتيملا موحل نم نوشيعت «هللاب الإ ةوق الو لوح ال :خيشلا لاقف «ىتوملا روبق ىلع ةسبحلا
 حاصف .ةرورضلا دنع ةغوسم يهو «ةتيملا موحل نم انتوق لعج يذلا هلل دمحلا :مهضعب لاقف

 .كلذك هانكرتو هنع انجرخخف هيلع ايشغم '”'[رخو] خيشلا
 نأ هنذأتساو «.هباحصأ نم ةلمج يف هلزنم ىلإ هئيجي نأ يزاغ نبا مامإلا هنم بلطو

 فقو تقولا ءاج املف «ةريخألا ءاشعلا دعب هدعوو «كلذ يف هل نذأف ءاريثك اماعط مهل عنصي
 اي :يزاغ نبا لاف ءهدحو سابعلا وبأ خيشلا هءاج ذإ ؛مهرظتني هراد بابي يزاغ نبا مامإلا

 نإ حلصي :سابعلا وبأ لاقف ءدسفي نأ انفو اريثك اماعط انعنص دقف ؟كباحصأ نيأ «يديس

 .هيلإ برقف «هنايتإب يزاغ نبا رمأف .ماعطلا نم كدنع ام تاه :هل لاق مث ءدسفي الو «هللا ءاش

 نع رمشو «مادخلا جرف .تنأو انأ الإ ىقبي ال ىتح مادخلا ءالؤه انع عسو :سابعلا وبأ لاقف

 ةعطق ماعطلا نم ةنفح لك عمو «هفلخ هلعجيو اعيمج هيديب ماعطلا «2”[ريدي] راصو «هيعارذ

 ءافعض نيب ام ريثك قلخب اذإف رظنف «سابعلا يبأ ءارو ةجض يزاغ نبا خيشلا عمسف ة ىحل

 مسق ىتح «نيطعأ يديس اي :لوقيو هدي دمي مهنم دحاو لك ؛عساو حارب يف ءاسنو نايبصو
 اي ال :لاقف ؟ءيش كماعط نم كل يقب له :يزاغ نبال لاقف هلك ماعطلا كلذ مهيلع
 نم ةمارك هذه ,ءيديس اي :لاقو يزاغ نبا بجعتف «ىلاعت هللا همحر هيدي لسغف «يديس
 يديس اي هللاب كتلأس :يزاغ نبا لاقف .اهايإ كارأ يذلا هللا دمححا :هل لاَقف !ءايلوألا تامارك

 .دفري :"ةحودلا" يف (ج) >> "ةحودلا" نم ةفاضإلا (ب) .م نم طقاس (أ)

 ىمسلملا هلوأ نم فرح فذح عم ءاذوذش براقتملا روطشم نم نوكي نأ نكمي .هرحب ىلع فقأ مل (1)
 * ْعَتا اضقلا حيرو * :هباوص لعلو ءفرحم يناثلا تيبلا لوأ نكلو .مرخلاب
 :اذكه روكذملا بيوصتلا عم ىفقم ادحاو اتيب. نوكي نأ نكميو

 تراد ثيح ردو عبتا اضقلا حيرو 20تراس ثيح رسو ىملسل ملسو

 دودح ف قوت .قاوملا نع ذأ ,ناوطت ءاضق ىلوت ءرعاشو بيدأ :يسلدنألا يساركلا دمحم (2)
 .(144/1-155 :ناوطت خيرات 221 :ةحودلا :يف هل محرت) .م1557/ه64
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 كلذو «ةحاحلا مهتسم دق «سنوت لهأ ءافعض مه :هل لاف ؟حاربلا كاذ امو ؟قلخلا كئلوأ ْنَم

 هللا امهمحر يزاغ نبا خيشلا هنع كلذب ثدح ,ةنوتيزلا عماج دجسم نحص وه /حاربلا

 ليو انبقلو
 دبع نب دمحم هللا دبع يبأ انخيش عم 0ىزعي ابأ انرز :لوقي -هنع هللا يضر- ناكو

 .هيلع ديزم الام هتاكربو هرارسأو هراونأ نم انل رهظف «ءارقفلا نم ةعامج يف ينوتيزلا هلل

 ديحوتلا ف ملكتي ثيحب هيلع احوتفم اقداص انيمأ ناكو ©9ن ىقدلا] هللا دبع وبأ انعم ناكو

 :لاق ئم اهآر اذإف ةريح يب تناكو كلذ يف ٌرُسَيو ىضري امب ينأيو :ةقيقدلا مولعلاو صاخلا

 .لاق امك ناكف ,.ءيش كلذ نم كل ىقيي ال هنإف «نيعبرألا زواحب ىتح ربصا

 اي :يل لاقو يلإ تفتلاف «ىلوتيو لتقيو كولملا نم علخي نم. ينوتيزلا خيشلا فشوك و
 امهتمتكف «ئمتكتسا مث «نيديدح نيناطلسو نيديدح نيدبع عما :يل لاق «معن :تلق !دمحأ

 نكمي نيمي لكب هل تفلحف «نالفل اهتلق كتعمس :يل لاق كلذ دعب مث ءدحأل اهب هفأ ملو هيلع
 .ءيسفن نم هملعأ امل هقيدصت يدنع حصي ملو ءهبيذكت ىلع ردقأ ملف «لبقي ملف ءهب فلحلا

 مث «تبحر ام ضرألا ىلع تقاض مث «ءكلذ هعمسأ ناطيشب هللا ينالتبا نأ زوجأ تنكف

 هللا دمحب نيع بهذ مث ءبئاجعو بئارغ يل تعقوف نيدم يبأ خيشلا ةرايزل تجرح
 .ةرايزلا ةكربب ءالبو سؤب لك ىلاعت

 :"ةلاشرلا يحرش”ك :ةديفم ةققحم ةررحم ةرصتخم ةريثك فيلآت -هللا همحر- هلو

 ,2”ةيسيلغولا"و «”ةيبطرقلا حرش"و ."ليلخ رصتخم" نم عضاوم حرشو ؛"داشرإلا حرش"و

 .نوقزلا :س .ت يفو .نوقرزلا م )0

 نب ناسح ىلإ بسني ثيحب «هئانب خيرات ف رداصملا فلتختو «ريبكلا سنوت دجسع. اضيأ فرعي (1)

 .(م762/ه144 .ت) باجحلا نب هللا دبع ىلإ رداصملا ضعب فو «(م7203/ه84 .تإ) نامعنلا

 «توريب .يكرتلاو يصفحلا نيدهعلا يق ملعلا سرادمو ةنوتيزلا عماج :يرومعملا رهاطلا :رظنا)
0 45). 

 :فوشتلا :رظنا) .ناحوريإ لبجي نفدو «م1177/ه572 يفوت «ةفوصتملا رابك نم :رونلي ىزعي وبأ (2)
 .(475 :شماه 3

 ةياجبب ماقأ «ةيليبشإ زاوحأب ةناينطق نم هلصأ ,ءدهاز فوصتم :يراصنألا نيسح نب بيعش نيدم وبأ (3)
 .(3 :شماه 2319 :فوشتلا :يف هتمجرت رداصم رظنا) .م1198/ه594 ةنس يفوت .شكارمل لقتنا مث

 .د2711 .ع .خ .م (4)
 .د 2079 .ع .خ .م (5)
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 ءاطع نبا مكح" ىلع احرش نيرشعو فينو «'!يلازغلل "ةيسدقلا ةديقعلا"و «"ةيقفاغلا"و

 ."يرقملا قئاقح حرش"و ؛"ريبكلا بزحلا تالكشم حرش"و «رحبلا بزح حرش"و "هل
 ؛ةبقع نبا هحخيشل "داصرملا حرش" هلو «"ىنسحلا ءاممألا حرش"و ,7"يرتششلا عطق"و
 ,©"نيكمتلاو حتفلا قيرط ىلع نيكسملا هجوتملا ةناعإ"و ءاهرصتخمو ,/270"ةيفاكلا ةحيصنلا"و
 عدبلا نم مصتعملل ةنجلاو عفنألا حصنلا"و ءنسمحلاو لبنلا ةياغ ف ”فوصتلا دعاوق"و

 قيلعت"و «"تقولا ءارقف عدب يف ةنابإو تقوملا ةدوح"و (80"قداصلا ديرملا 2[ةدع"و «"ةنسلاب

 "ةريثك لئاسر"و «"ثيدحلا ملع يف ريغص ءزج"و ؛"ظافلألا طبض يف يراخبلا ىلع فيطل
 .فئاطلو مكحو ظعاومو بادآ يف هباحصأل

 ةقيقحلل نيعماجلا نيققحملا ةيفوصلا ةمئأ رحنآ وهف ءهركذام قوف هردقف ةلمجلابو

 , © ينالطسقلا باهشلاك ريثك قلخ هنع ذخأو ,تارم جحو «تامارك هلو .ةعيرشلاو

 هنإ :هيف لاق هنأ نوتيز يديس هخيش نع ركذيو ؟”ريبكلا باطحلاو ,"”يناقللا سمشلاو
 :اهنم ةيناليحلا جهنم ىلع ةديصق هل بسنتو ,©2لادبألا ةعبسلا سأر

 "لينلا" نم حيحصتلا و (ةدمع :خسنلا عيمج يف )00

 .د2738 .ع .خ .م (1)

 .د2589 .ع .خ .م (2)

 .د1670 .ع .خ .م (3)

 .5693 .ع .خ .م (4)
 .د 2103 .ع .خ .م (5)

 .ميشخ يمهف يلع :قيقحت ءايبيلب عبط (6)
 .ةيلامحلا ةعبطملا .م1892/ه1310 ةنس رصمم. عبط (7)

 .د 1657 .ع .خ .م (8)

 ةكم ذأ ,م1447/ه851 ةنس دلو «يعفاشلا ينالطسقلا بيطنخلا دمحم نب دمحأ نيدلا باهش وه (9)

 :يف هل مجرت) .م1517/ه923 ةنس يفوت "ةيندللا بهاوملا" :هتافلؤم نم .دهف نباو يواحخخسلا نع
 .(967/2 :سراهفلا سرهف 223/1 :يلكر زلل مالعألا «121/8 :بهنلا تارذش 85/2 :ةلاحك مجعم

 .320 :مقرلا دنع هتمجرت درت (10)

 .318 :مقر ةمجرتلا رظنا (11)

 .هتايحب ايح هتروص ىلع ادسج كرت عضوم نم رفاس نم لاجر ةعبس» هب دصقي قوص حلطصم (12)
 يدانلا ةهزن :يرداقلا مالسلا دبع :رظنا) .«دقف هنأ دحأ فرعي ال ثيحب ؛هلصأ لامعأب ارهاظ

 .(10 :(د370 :مقر .ع .خ.م)
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 ” قيلت اروع مووسوك 0

 5 7 ىنُجَ 00 مكو انزع 63 66 عكف

 ؛ةئامئامثو نيعستو عست ةنس رفص يف برغملا سلبارطب -هنع يضرو هللا همحر - يفوت
 .ملعأ هللاو ءرشاعلا نرقلا نم ىلوألا ةرشعلا لهأ نم لاقيو

 يلوزجلا ركب يبأ نب دمحأ (4)
 لاق] .ميهاربإ نب دمحم يديس مامإلا خيشلا باحصأ نم , ركب يبأ نب دمحأ

 لجارلا ؛' ”[ميها ربإ نب دمحم يديس خيشلا ذيملت يعي ,هذيملت ين ربجخخأ : دئاوفلا" بحاص

 ف اموي -خيشلا يأ- هيلع تلحد :لاق ءركب يبأ نب دمحأ سابعلا وبأ 00 .سملا] حلاصلا

 ال :تلق ؟تيقل نم فرعت :يل لاقف ؛هدنع نم لزن هتفرغ جرد يف الجر تيقلو «هلزنم

 .هتافو ىلع فقأ مل و «ىهتتا «مالسلا هيلع رضنخلا سابعلا وبأ وه :لاق

 يكومجرلا ناميلس نب دنحأ (5)
 ادباع ادهاز اننفتم املاع -هللا همحر- ناك ؛(”يكومسرلا ىيحي نب ناميلس نب دمحأ

 هنأ هتامارك نمو .ىتش /امولع ساف خويش نع ذحأو «ةولخلاو لومنخلا بحي ءالماع اعرو

 © يواقألا كرابملا نبا خيشلا ناكو .اموي نيرشعو ةينامث يف هيرفسب ”7"لححدملا" باتك خسن

 .كبر هيف يحانت اتقو كسفنل ذختا :يناصوأو :لاق .هرومأ عيمج يف هريشتسي

 .ةئامعستو نينامثو سمخ وأ عبرأ ةنس هدلبي هللا همحر يفوت

 .ةفرط 3 جر .ةشح وو :ظ ان ى بر .روف ل 00

 .نيكسلمل .م (ه) .ل م نم طقاس د,

 .ليوطلا نم (1)
 .ةرمث يأ (2)
 خيشلا رابحأ ءاصقتسال "دئاوفلا" بحاص مهيلع دمتعا نيذلا ةاورلا دحأ ءيلوزجلا ركب يبأ نب دمحأ (3)

 .(63-253 :دئاوفلا عجار) .يترانمتلا

 تايفو «65 :دئاوفلا 218 :يليقعبلا بقانم :يف هل مجرت) .ةيكومسرلا ةيراوزملا ةرسألا ىلإ يمني (4)
 .(19 :ملعلا تالاجر 0171/8 :لوسعملا «25 :ةراشبلا 6 :ةوفصلا 2.32 :يكومسرلا

 ني هللا ديع يبأ جاحلا نبا مامالل "ةعبرألا بهاذملا ىلع فيرشلا رشا لطعدم" *لماكلا هناونع (5)

 .(156/1 :نونظلا فشك :رظنا) .(م1336/ه737 .تإن يسافلا يريدبعلا دمحم

 .293: :معرب ةمجرتلا رظنا (6)
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 يسيرشنولا ىبحي نب دق“أ (6)
 ؛ةمالعلا لصحلا هيقفلا ,"”يسيرشنولا ىلع نب نمحرلا دبع نب دمحم نب ىبحي نب دمحأ

 هديفحو ؟ميهاربإ هدلوو ينابقعلا مساق مامإلا نع ©ناسملتب ذأ .بهذملا ءاول لماح

 من .مهريغو 0 "بسال نب دمحأ نب دمحم

 "بحاحلا نبا يِعرف"و :"ةنودملا" سردو ءاهنطوف سافل رفو «”ةنطلسلا ةهج نم هراد تبهتتا

 دبع هدلوك عمج هب جرخم .هنع وحنلا ذحأل هيوبيس هرضح ول :ليق ىتح ناسللاو ملقلا حيصف

 .مهريغو © '”رابحلا دبع نب دمحمو ءيسوسلا ىبحيو «"7يطمللا 2[دايع] يبأ هيقفلاو « ”دحاولا

 [بالجلا] نب دمحمو ” 'سابعلا نبا مامإلاو )6( )

 "روجنملا سرهف" نم حيحصتلاو «دايح :خسنلا عيمج يف (ب) .لالجلا :ن ى

 :لاجحلا ةرد «47 :ةحودلا (87 :جاهتبالا لين «50-51 :روجنملا سرهف «28 :دئارفلا طقل :هل مجرت (1)

 .(157/1 :سابتقالا ةوذج «43/1
 رقتسي يذلا ناكملا نيعتو 2 'يسملت" ةملكل ةيغيزامأ ةغيص يهو .ةدجو قرش ملك 80 دعب ىلع عقن (2)

 دعب مهكلمل ةمصاع داولا دبع ونب اهذختا امك «"ايراموب" ينامورلا دهعلا ف ىعدت تناكو «ءاملا هيف

 .24 :مقر شماهلا 217/1 :ايقيرفإ فصو :رظنا) .نيدحوملا فعض

 ملاقك آ1)” ثال112: (1165 771ةلكالأ7 710715 هك '(271 ردا ءا ك'(0ءعامعرتا, طخاعععب 1986, م. 83

 .م1450/ه854 يفوت ءناسملتب ءاضقلا ةيطخ يلو ءثدحمو ضاق هيقف :ينابقعلا ديعس نب مساق (3)

 .(147 :ناتسبلا 2282/3 :لاجحلا ةرد «253 :دئارفلا طقل 4 :يسيرشنولا تايفو :عجار)

 مجعم :رظنا) .م1475/ه880 ةنس قوت ؛هدلب ءاملع ىقابو هدلاو نع ذخأ ناسملتب ةعامجلا يضاق (4)
 .(236 :رئازجلا مالعأ «57 :ناتسبلا «76/1 :ةلاحك

 لين :يف هل محرت) .م1467/ه871 ةنس يفوت «لزاوتلا يف اعراب ناك «ناسملتب ةعامجلا ءاضق يلو (5)

 | .(224 :ناتسبلا 5 : يلكرزلل مالعألا «262 :دئارفلا طقل :,318 :جاهتبالا
 ذحأ .ناسملتب ةعامجلا خيشو يوحن هيقف «سابع نياب ريهشلا يناسملتلا دمحم نب سابعلا نب دمحم (6)

 :295/2 :لاجحلا ةرد :عجار) .م1467/ه871 يفوت .يسونسلاو يسنتلا ظفاحلاو قوزرم نبا نع
 .4(2 :يراع نبا سرهف 2223 :ناتمسملا 8 :يسيرشنولا تايفو

 .(236 :ناتسبلا «321 :جاهتبالا لين 2264 :دئارفلا طقل «149 :يسيرشنولا تايفو رظنا) .م1470/ه5

 .(156 :ةوذجلا :عجار) .م1469/ه874 ةنس ينايزلا ىسوم ومح وبأ ناطلسلا عم هفالخ ىلإ ةراشإ (8)

 .577 :مقر ةمجرتلا رظنا (9)

 طقل) .م1530/ه6 ةتس قوت «سافب بجاحلا نبا سرد «يلزاون :يطمللا حيلف نب دايع وبأ (10)

 .(293 :دئارفلا

 اهنع فرعن ال ىلا مجارتلا نم وهو «يريغدترولا رابحلا دبع نب دمحم :مساب روجنملا سرهف ف درو (11)
 .ع يش يأ
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 ىلع قيلعت" هلو «”رايعملا" هباتك يف سلدنألاو سافو ناسملتو ةيقيرفإ يواتف عمج
 ءلمكي مل 7"قئاثولاو ماكحألا يف قئافلا" باتكو ءرافسأ ةثالث يف ©"بجاحلا نبا رصتخم
 .كلذ ريغو ؟9"هقفلا ىف دعاوقلا" باتكو

 ىلع ىراصنلا ىلوتسا ماعلا اذه يفو «ةئامعستو رشع ةعبرأ ماع -هللا همحر - يفوت

 .نيرشعلاو ثلاغثلا ْق تام :ليقو ءاهرسأ هللا كف ارو

 قاقزلا يلع نب دحأ )7

 مدلفلا لأ نم هع ناك © يبيجتلا قاقزلا سابعلا وبأ مساق نب يلع نب دمحأ

 00 "[بهذيإ ةيد : وي ول قيرط ىلإ الئام هي ءلضنلا

 1710 "ه :ودملا"و "لاسر صعبو ,دعاوقلا ل 5( ةمولغنم حرش 0 .نيثالثو ىذدحاإ

 هقفت هيلعو «سيردتلا مزلو 0 ”قاقزلا باهولا دبع هيحخأ نبا همزالو .جحو لحر (9)" ليل

 يكوتشه لا يلع نب دمأ (8)

 لماعلا ملاعلا هيقفلا «"”ريبلا ةوبر /لهأ نم «"”يكوتشهلا ييخارخرلا يلع نب دمحأ
 .رهي :م ف ()

 رجحلا ىلع عبط «"برغملاو سلدنألاو ةيقيرفإ لهأ ىواتف نع .برغملا عماجللاو ,برعملا رايعملا" :هامس (1)

 .توريبب م1982 ةنس هعبط ديعأ مث ءاعزج 12 ٍف ه1315 ةنس سافب
 "”بحجاجحلا نبا حالطصا ةفرعم ف بجاولا دصقلا" :هامس (2)

 ىلع عبط .”قئاثولا ماكحأو قثوملا بادآب «قئثللا ىنغملاو «قئارلا لهنملاو «قئافلا جهنملا" : لماكلا همسا (3)

 .ةحفص 384 يف م1881/ه1298 سافب رجحلا
 .(د 2611 .ع .خ .م) "كلام مامإلا دعاوق ىلإ كلاسملا حاضيإ"ب فرعي (4)
 ةنس نييسلدنألا نم ةعامج عم نودمح نب دمحمو فوع يبأ نب دمحم اهانب ةنصحم ةنيدم (5)

 اهررح ثيح م1708/ه1120 دودح ىلإ م1509/ه915 نيب ام نابسإلا اهلتحا :مق24/ه9
 .(385/5 :نادلبلا مجعم) .كارتألا

 :جاهتبالا لين .93/1 :لاححلا ةرد «(66 :سابتقالا ةونح «57-630 :روجنملا سرهف :يف هل مجرت (6)
 .(184 :ناتسبلا راهزأ «51 :ةحودلا 2,347 :ةيركفلا ةكرحلا «,248/3 :ةولسلا 91-0

 .(57 :روجنملا سرهف رظنا) "بهذملا دعاوق يف بختتملا جهنملا" ىمست (7)
 .(57 :روجنملا سرهف) "رصتخملا ىلع رردلا" :هامس (8)
 .55 :رشانلا ةحود :يف هتمحرت رطظنا (9)
 .م1560/ه967 ةنس هتافول يسوسلا راتخخملا خرأ ,يكوتشهلا يحلارحخرلا بويأ نب ىلع نب دمحأ (10)

 .(20 :ملعلا 0 رظنا)
 .باوص تيأ ةليبق «" نويدمإ' ب عقت ةيرق يهو 'وناو تريروت" ايلحم قطنت 211
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 9 واتفو ُفيلآت هلو ءدافأو هيف داجأ ؛””حاضيإلا" هحرش ىمسو ؛"ةلاسرلا" حراش «ةمالعلا

 فوت .ةريثك ةبوجأ هلو ««ماعطلا دعب لكؤي نأ محللا يف ةنسلا» :هلوق حرشلا يف هدئاوف نمو
 .ةئامعستو نيتسو سمخح ةئس هللا همحر

 يدشارلا فسوي نب دمحأ (9)
 هللا يضر- ناك .ناسملتو رئازجلا نيب ةنايلم ليزن «يدشارلا فسوي نب دمحأ

 نم «.نأشلا ريبك ردقلا ليلح «ةرهاظ تاماركو ةيلاع ةمه اذ ءاعرو احلاص الماع املاع -هنع

 حقف ءهللاب افراع ناك و ءقورز فئاوطلا خيش مامإلا خيشلا بحصو ةيرعلا يطع ابك

 .اهفيرصتو ىلاعت هللا ءامسأ مولع يف هيلع

 يه :باحأف ؟ةيونعم وأ ةيسح يه له ىلاعت هللا تاذ نع -هنع هللا يضر- لئسو

 ليلد هيفو «"[هلثك] قبسي م باوحج اذهو :”يطبفلا دمحم وبأ خيشلا لاق .كردت ال ةيسح

 .هنع ىلاعت هللا يضر هتفرعم ةوق '"”[ىلع]

 معي ريبك تيص هلو ؛هدي ىلع رهظت تالاعفنالا عاونأو تاماركلا بئاجع تناكو
 هوبسنو ؛لحي ال ام هايإ هتبحم طارفإب مهضعب هيف دقتعا ىتح ”نوريثك عابتأو ءضرألا

 لقن مل ام انع لاق نم :هنع هللا يضر لاق هغلب املف «هتايح يف كلذ رهظ :ليق .ةوبنلل
 مهضعب لتقف بلاغلا ناطلسلا غلبف :©7[ةلم] ريغ ىلع توملاو ةلعلاو ةلقلاب هللا هيلتبي

 خيشلاو -هنع هللا يضر- طايخلا دمحم وبأ -هنع هللا يضر- هباحصأ نمو .نيرخآ نجسو

 "ةحودلا" نم ةفاضإلا(س) 02020202020222 .هيلإ :م0)
 "ةحودلا" يف ام انتبثأو هللا :خسنلا عيمج يف (ج)

 .زودأ ةنازحخح طوطخم «"لزاوتلا تالضعمو لئاسملا لزاون" :هل «179 :ةملاعلا سوس رظنا (1)

 :رونلا ةرجش «124 :ةحوللا 270 :ةفحتلا 2224 :نساحملا ةآرم «164/1 :لاجحلا ةرد :يف هل محرت (2)
 .50/5 :اصقتسالا «135 :جاتلاو ليلكإلا 9

 ةميلق ةينامور ةنيدم يهو «ةحاهنص لئابق اهنطوتست تناك و «ةمصاعلا رئازحلا برغ بونج عقت (3)
 .(196/5 :نادلبلا مجعم) .دانم نب يريز اهددج

  (4١:مقرلا دنع هتمجرت ينأت 731.
 نم ةفئاط يهو» : :يضاقلا نبا اهيف لاق .ةححلارشلا وأ ةيفسويلا ,ةزكاكعلا ىمست ةفئاط هيلإ بسنت (5)

 رظنا) . «هللا مرح ام اولحأ مه ذإ 0 .) غيزلا ىلإ قحلا نع تجرح لا برغم اب ةدوندعملا فئاوطلا

 مقر .ع.خ.م) ةزكاكعلا ةلاسر :يسويلا «237 :ةيركفلا ةكرحلا :يف ةفئاطلا هذه نع ليصافت

 .((3190 :مقر .ع .خ.م) 83-84 :ىلوألا يزوحأ ةلحر «177-176 4

 .553 :مقرلا دنع هتمجرت درت (6)
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 .نيدلاو لضفلا لهأ نم امهلاثمأو ؛"”يبيطشلا

 تتاف -هنع هللا يضر- هتاماركو ءرشاعلا نرقلا نم ةثلاثلا ةرشعلا يف هللا همحر يفوت

 (©فيلأتلاب تدرفأ دقو ءدعلا

 يناسملتلا يدابعلا دمحم نب دم“أ (10)

 يقل ؛مالعألا ءاملعلا نم -هنع هللا يضر ناك «يناسملتلا يدابعلا دمحم نب دمحأ
 ,©ناسملتب كرتلا ةئتف تعقو امل ةيساطولا ةلودلا ف اساف مدق .خياشملا بحصو «رباكألا

 هنع ذخأ /نممو ؛همولعب سانلا عفتتاف ءنييورقلا عماجب سيردتلل ©” يساطولا خيشلا نب رصانلا همدق

 ءاهقف نم هئارظن ةسفانم نم يقلو «موقلا قيرطو فوصتلا وه هنع ذحأو :يطبملا دمحم وبأ
 هللا يضر- ناكو .هتهجل ةلودلا بابرأ هحوتو «مهيلع همدقتل ارومأ تقولا كلذ يف ساف

 (©)ةعبارلا ةرشعلا لوأ يف هللا همحر قوت ءالماع املاع الضاف اديس -هنع

 يناسملتلا يدابعلا دمحأ نب دمحأ (11)

 لوحف نم -هنع هللا يضر- ناك .هلبق يذلا دلو «””يدابعلا دمحم نب دمحأ نب دمحأ
 مدق املو .هدلاو ىلع هقفتو خياشملا يقل «[ةيجسلا] ميرك «ملعلا ريزغ «ةمحلا ريبك «ءاملعلا

 ردقب لك ناطلسلا مهلصو ءكزتلا نيبو مهنيب ةنتفلا تعقو نيح ناسملت ءاهقف ةلمج يف اساف

 .ةبحلا :ن م )0

 .308 :مقر ةمجرتلا رظنا (1)

 ندعمو رايخألا مزمز بقانم يف راهزألا ناتسب" هباتك يف يعلقلا غابصلا دمحم نب دمحم هب فرع (2)

 مامإلا خيشلا بسنب فيرعتلا" (5 3 .ع.خ .م) "رادلاو بسنلا يدشارلا فسوي نب دمحأ راونألا

 سرجو ثاوغألا ثوغو باطقألا بطق نامجرتو نيدحوملا جاتو نيفراعلا مامإو نيكلاسلا ةودق
 .(د1471 /د1457 .ع .خ.م) فسوي نب دمحأ يديس سارحألا

 (148 :يسيرشنولا تايفو غ119 :ةحودلا :يف هل مجرت «ناسملت قرش عقتو «دابعلا ةيرق ىلإ بسني (3)

 مالعأ مجعم :377 :ةيركفلا ةكرحلا .80 :جاهتبالا لين (87/1 :لاجحلا ةرد «261 :دئارفلا طقل
 .214 :رئازجلا

 .(17 .ص .ةهزنلا :رظنا) :ناسهلت لهأ عم ينامكرتلا جورع عارص ىلإ ةراشإ (4)

 ةنس يفوت «ديدقلابو ةقالع يبأب ةماعلا ىدل فرعي «سافب اريزو ناك .ءيساطولا دمحم نب رصانلا وه (5)

 .(327/3 :لاجحلا ةرد 2357 :ةوذجلا :عجار) .م1560/ه0

 .80 :لينلا يف امك م1577/ه968 ىلاوح يفوت (6)

 .65 :رئازجلا مالعأ 31/2-2244 :يشك ارملل مالعإلا «118 :ةحودلا :ق هل مجرت (7)
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 دحأب هووست ال :لاقو «ةعيفر ةماقإو ةوسكب هل رمأو ءابهذ لاقثم فلأب وه هلصوو «هلاح

 هترابع نم اوبجعو ةيحان لك نم سانلا هءاج سيردتلل سلج املف «ةريبك هتمه نإف ءاملعلا نم

 .ةنايلكب اريخخأ رقتساو ناسملت ىلإ عجر مث «©[رومأل شكارمل لحترا مث] «هلوقنو هقيقحتو
 يركز نب دمحم نب د“أ (12)
 ءاهظفاحو اهيتفمو اهملاع «””يناسملتلا ©'[يوناملا] "”[يركز] نب دمحم نب دمحأ

 «قوزرم نب دمحم لضفلا يبأ نع ذأ .عرابلا رثانلا مظانلا ءرسفملا يعورفلا يلوصألا ننفتملا

 .مهريغو «سابعلا نب دمحمو « وغاز نب دمحأو «ينابقعلا مساقو
 هاتأ مث هل هجسني الزغ وغاز نبا هل عفدف ءالوأ اكئاح ناك هنأ ملعلا هبلط ببس :ليق

 ةلأسملا اومهفي ملف «ةبلطلل ررقيو "بحاحلا نبا" يف سردي هدجوف «هب هلمكي ام بلطل اموي
 ال ملعلاب لغتشي كلثم :خيشلا هل لاقف ءريرقت نسحأ اهررق مث ءاهتمهف انأ :يركز نبا لاقف

 لغتشاف «ملعلاب اهّدلو لغتشي نأ اهضحو «ميأ يهو .همأ ىلإ خيشلا هعم بهذف .ةعنصلاب

 .ناك ام هنم ناكف «هب ذئنيح

 نب دمحم هللا دبع يبأو «سابعلا نب دمحم هللا دبع يبأ خيشلل ةلأسم تضرع :لاقيو

 هباحصأل يركز نبا لاقف «ةماعلا دنع كلذ اشف ىتح كلذب ةرظانملا تعاشو «-سحلا

 ؟كلذ فيك :هباحصأ هل لاقف «مهفلا /ةبيرق ءاهقفلا اهيف لغوت ىلا ةلأسملا هذه .(4)ةكطحلا|

 :.خيشلا ىلع هضرعف .همالك نسحتساف ةبلطلا ضعب هعمسف «اهنيبيو مهل اهروصي لعجف

 :لاقف ءهمالك عمسو يركز نبا رضحأو ,'”[ةكايحلا ةزاردل] هتذمالت عم بهذو كلذ هبجعأف

 .اهحرش لوطي رومأل ءاريجج شكارم ىلإ لقتنا مث :ةعيصب "ةحودلا" ف تدرو (

 "”ةحوبلا" نم حيحصتلاو ىايركز :خسنلا عيمج ِق (ب)

 .ةكايحلا زارطل :"ةحودلا" يف (د) .فيحصت وهو «يوتافلا :خسنلا عيمج ف (ج)

 لين 90/1 :لاجحلا ةرد 2217 :رونلا ةرجش «274 :دئارفلا طقل 3 :يسيرشنولا تايفو :عجار (1)

 .74 :روجنملا سرهف «220/1-221 :يلكرزلل مالعألا 190-2191 :ةحودلا 84 :جاهتبالا

 يفوت «ينابقعلا ديعس نع ذخنأ «يلزاون رسفم «يناسملتلا يوارغملا وغاز نبا نمحرلا دبع نب دمحم نب دمحأ (2)
 .41 :ناتسبلا «227/1 :يلكرزلل مالعألا 2254 :رونلا ةرجش «78 :لينلا :يف هل مجرت .م1442/ه845 ةنس

 هحورش :اهنم فيلآت هل .,ثدحم ىكلام هيقف .ناكر بأب فورعملا يدشارلا فولخم نب نسحلا نب دمحم (3)

 (147 :يسيرشنولا تايفو ؛295/2 :لاجحلا ةرد :يف هل مجرت .م1464/ه868 وت :افشلا ىلع

 2261 :دئارفلا طقل

 .دئاق عمج ةداقلاك .«كئاح عمج ةكاحلا (4)
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 الإ رمأ يف يسفن لحدأ نأ نينكمي ال :يركز نبا لاقف «ملعلا بلطل الإ حلصي ال اذه لثم

 ؛هتقرعف ؟مهاردلا نم موي لك كدلو كيتأي مكب :اههل لاقو همأ ىلإ خيشلا بهذف : يمأ ةقفاومت

 ملعتل غرفتي يدنع نوكي كدلوو هللا ءاش نإ ةّيح تمد ام يدنع نم كلذ كل :اهل لاقف
 .هنامز يف ةسايرلا هيلإ تهتنا ىتح همزالف «ءيديس اي ةماركلاو بحلا ىلع :تلاقف «ملعلا

 هللا دبع يبأل تلمح :ليق ءءارذع ةئامسمخو تيب فلأ وحن ف "7”ةزوجرأ" هلو

 تاركاذم نيخيشلا نيب تناكو .هفلؤم الإ اذه حرش ىلع ردقي ال :لاقف يسونسلا

 لاف ؛هتذمالت نم يسونسلا خيشلا نأ هللا همحر يركز نبا ىعداو ءتاثحابمو تارواحمو

 .ليق اذك ةدحاو ةلأسم ىوس هنع تذحأ ام هّللاو :' ”[يسونسلا] خيشلا

 امهمحر ءدئاصقب يركز نبا هاثر عساتلا نرقلا سأر ىلع يسونسلا خيشلا يفوت املو
 .نيعمجأ امهنع يضرو «ىلاعت هلا

 يثراحلا دم“أ (13)

 :ةيالولاب اروهشم -هنع هللا ىضر- ناك .ةسانكم ليزن « 7 يسانكملا يثراحلا دمحأ

 نب دمحت هللا دبع ابأ بطقلا بحص .ينابرلا فيرصتلا مه نيذلا نم ءردقلاو نأشلا ريبك

 .ميظعتلا ةياغ هنومظعي ةيفوصلا خياشمو «ةميظع ةمأ هب ىدهو هنع ذحخأو «يلوزحلا ناميلس

 رتفي ال -هنع هللا يضر- ناكو .نارسالا بئاجع هنع نوكحيو «ليمجلا ءانثلاب هيلع نوشيو

 طيخلا لععدي الف ””[بَّرِقْلا] قابطأو ففقلا طيخي نأ هبأد ناكو .ىلاعت هللا ركذ نع هناسل

 .ةلليهلا ةملكب الإ ةرم لك يف هحرخي الو

 لبحب ”شيشم نب مالسلا دبع يالوم ديسلا بطقلا روزي -هنع هللا يضر- ناكو
 جرحخف «مهريغو ةسانكم نايعأو هتذمالت هعمو اعجار ةيرقب اموي هعوجر يف رمو ”ملعلا

 هلوزن نوكي نأ ىلاعت هللا هتدشانو «ةريقف /ةأرما هل تضرعتف .هوفيضيل هئاقل ىلإ ةيرقلا بابرأ

 .لابرغلا :م (ب) .م نم طقاس (أ)

 .د3217 /د1066 :مقر تحت ةماعلا ةنازخلاب ناتخخسن اهنم «دئاقعلا ربتعت هب امم دصاقملا لصحم :اهامس (1)

 ف دييقت 016 :ةآرملا 274 :ةحودلا 237 :عامسألا عتمم تاي «ينايفسلا يثراحلا رمع نب دمحأ (2)

 .165 :رابجلا ةحنم 2322/1 :فاحتإلا (3 .ص (12229 .ح.خ.م) سانكم ءاحلص

 ةيفوصلا ةقيرطلا دسخأ «سورع نب ةليبق ىلإ يمتتيو «يناثلا نوري ايست ني نا ربل ىلا نعدلا)
 :يف هل محجرت .يماتكلا ن نحاوطلا يبأ نبا باحصأ لبق نم ملعلا يف لتق «تايزلا نمحرلا دبع نع

 .105-120 :رابحلا ةحنم «215/1 :ةولسلا «168-196 :ةآرملا

 .463 :ةيركفلا ةكرحلا رظنا «ريبك ٍقوصت زك رم وهو «ناوطتو نواشفش نبي سورع ينيب ةليبق طسو عقي (4)
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 اه نكمي ال ةنيكسم اهنإ :اولاقو «ةيرقلا لهأ ”[هيلع] ىبأف اهتدعاسم خيشلا دارأف ءاهزنم يف

 نايعأ كرتت نأ نكمي ال ءيديس اي :هل اولاقو ء.مهوق ىلإ خيشلا باحصأ لامف «ءارقفلا ةماقإ

 .مهطوق ىلإ خيشلا مهدعاسف «ةنيكسملا هذه عم بهذتو ةيرقلا

 ناك املف ؛كانه اوتابف '””[موي] ةريسم ةغرو يداو ىلع اولزن ىتح دغلا نم اوراس مث
 اي :اولاقف «ةيرقلا ىلإ انعوجر نم دبال :هباحصأل لاقو ؛خيشلا ضابقنا دتشا ليللا رخآ

 1 9 لحأل مكنامإ ىلع ©0فوذمت] ريخلا باوبأ مكنع دس ىلاعت هللا نإ :لاقف ؟ل و ءيديس

 ةيشع اولصو املف ,كانه نم مهب عجرف .لاومألا بابرأ اهيلع مترثآف .هناذ ف احرف مكتلأس لا

 تايم يب ضرألا تلق هنأر املف «قيرطلا ءانثأ يف خيشلا رظنتت هنت ةأرملا اودجو مويلا كلذ

 ماقأف «كناضرم يف يتدارإ تقفاوو يئاعد تسبح يذلا يالوم اي هللا 5 كركشأ :تلاقو «بارتلا

 .ءايلوألا نم اهنأ هباحصأ ربحنأ فرصنا املف «مايأ ةثالث اهدنع هباحصأ عم خيشلا

 ةرازمو روهشم هربقو ءرشاعلا نرقلا نم ىلوألا ةرشعلا يف -هنع هللا يضر- يفوت
 .داهزلاو ذاّبعلل أيهم دجسم هدنعو «ةسانكمب

 يناسملتلا يئاجبلا دمحم نب دمحأ (14)

 ءاملعلا نم -هنع هللا يضرح ناك ؟يناسملتلا مث ”[يئاجبلا] جاحلا دمحم نب دمحأ

 (©"ةيسطارقشلا ةديصقلا' حرشو .ردقلاو ةيانعلا ريبك «ةياردلا عساو ؛مالسإلا ةمئأو «مالعألا

 هباوج ةنسحلا هتيوحأ نمو .بيرقلا عيدبلا ؟ ”[حيقنتلاو] بيجعلا عيقوتلا هلو ءابيجع احرش
 :يئاجبلا سابعلا ىبأ خيشلا هلئاسل

 ال و «نعفلا نم هسفنب رفي نأ ءقفشم رظن هسفنل رظانلا «نمؤملا ىلع بحاولا هلل دمحلا
 عضاخخ عشان نم الإ «هيلإ جاتحي ام هنيد ملع نم ذعخأي الو «ننسلا هيف ماقت عضوم.الإ ميقي
 نإو ,ناكمإلا عم اذه 6 ”#اًهيِف اورحاهتف 0 هللا ضرأ 0 ملأ :ىلاعت هلوق ليلدب هلل

 "عتمملا" نم كاردتساو ؛خسنلا عيمج نم طقاس (ب) .ت .ع نم طقاس (أ)

 "ةحوبدلا" نم حيحصتلاو يئاميلا : خسنلا عيم ِق )در .فلاخ م ف جر

 .حيحصتلاو :ت اك (ه)

 .8 :جاهتبالا لين 8 :جج اتحا ةيافك 7 :ةحوللا يق هل مجرت )1

 133 ف عقتو ؛ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا حدم يف طيسبلا رحب نم ةيمال ةديصق (2)
 ايركز يبأل يهو ءتيب

 .253 :هتايفو يق كدفنق نبا هل مجرت .ه466 ىفوتملا يسطارشلاب فورعملا يرزوتلا يلع نب ىيحي

 .96 :ءاسنلا (3)
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 كانه مقيلف ءايدهم احصان املعم الو ءايضرم /احلاص اعضوم دجي لو ؛كلاسما هيلع تدسنا [26]

 نوغيطتسي آل َنيِذلا ناَدْلولاَو ءاّسنلاَو لاحرلا َنِم َنيِفَعضَتسُملال نم نكيلو ءاليمج اريص

 اير :اريهظ الو نيدلا ىلع انيعم دجي م اذإ اولاق امك لقيلو ,"”4اليبس َنوُدََْي الو ةليح

 ةتالزباتزعو كرهت جت عيزركألا نط د تأ نك ياما

 ىلإ ملع لماح برف «هنع ذخألل ردصتم لك نم هيلإ رهظي ام ملعلا نم ذخأيو © اًريِصن

 ءرفاكلا لجرلاب نيدلا هللا ديؤي دقو ءرفاكلا بيبطلا ءاودب ضيرملا جلاعتي ملو ؛هنم ملعأ وه نم

 هقح عرولا طعيلو ءامشغ '"[ةشيعملا] مشغي ال نكلو ءامعطو اسبل تاعيبملا نم يرتشيو
 ٍيئرتشيلو ءبصاغ نم سكملا يف ذوخأملا ءزجلا ءارش بنجتيلو «هداهتجا كلذ ف لمعتسيو

 مدعو «ةرورضلا دح ىلع فوقولاو «ةعيرشلا دعاوق ةاعارم عم هبحاص كلم ىلع يقب ام

 ىلع فخ مل هتايرورض ىلع رصنقا نإف «ةروظحملا نع الضف ةحابملا تاوهشلا يف لاسرتسالا
 لال اهنم نمؤملا توق ناكل ةفيحج ايندلا تناك ول ذإ ءالالتحا هنيد

 .ةرشاعلا ةئاملا ردص ىف هللا همحر قوت

 يشوطرطلا دق“أ (15)

 .ةئامعستو ةرشع ماع يفوت 2920©2[ئضاقلا] يشوطرطلا دمحأ

 تيقأ رمع نب دمحأ (16)
 يحاهنصلا ةلادك نب ىيحي نب يلع نب رمع نب تيقأ دمحم نب رمع نب دمحأ

 نيدلاو لضفلاو ريخلا لهأ نم -هنع هللا يضر- ناك .دمحأ جاحلاب فرع ,7ينكبنتلا

 هحدم دئاصق ةءارقل امزالم ءملسو هيلع هللا ىلص يبنلل ابحم «ةءورملاو ةنسلا ىلع اظفاحت

 "ةحوبدلا" نم كاردتساو «خسنلا عيمج نم طقاس )0

 .ع .ن يك نم طقاس (ب)

 .97 :ءاسنلا (1)

 .75 :ءاسسنلا (2)

 رطحخ مقافتو نييلحملا ءاسؤرلا دادبتساب م15/ه9 نرقلا ةياهن يف ةياجبب ةيسايسلا ةلاحلا تزيمت (3)

 اهب ةماقإلا مكح يف يواتفلا نم ةعومجب اهؤاملع حرط اذل ءيصفحلا مكحلا روهدتو نييحيسملا

 .(162/4 :اصقتسالا رظنا) .ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا اهيف عطقنا ةيمالسإ ادالب .اهرابتعاب

 .97/1 :لاجحلا ةرد 287 :جاهتبالا لين :يف هل مجرت «يضاقلا يشوطرطلا دمحم نب دمحأ (4)
 :روكشلا حتف 37-238 :نادوسلا خيرات 2135 :جاتحما ةيافك 88-90 :جاهتبالا لين :يف هل مجرت (5)

 . 28 :رونلا ة هرججش 2
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 ماع جح .هرمع لوط ملعلاب ىنتعا ءايضورع ايوحن ايوغل اهيقف «ماودلا ىلع ضايع '”افش"و
 ةنتف يف عجرو .امهريغو 7يرهزألا دلاخ ديسلاو «©يطويسلا لالحلا يقلو «ةئامنامثو نيعست

 ءاهريغو "ةنودملا" هيلع أرق «دومحم هيقفلا مهلجأ عمج هب عفتناو «دافأو ملعلا سردو ؛؟(”يجراخلا

 ةثالث /ماع يناثلا عيبر يف ةعمجلا ةليل هللا همحر يفوت ىتح اليصحتو اسرد ملعلا يف دهتحاو

 .ةئامعستو نيعبرأو

 لخاد ىلإ لوخدلا بلطو فيرشلا ربقلا راز امل هنأ -هنع هللا ىضر- هتامارك نم

 الب هدحو بابلا هل لحاف ءملسو هيلع هللا ىلص هحدمب هجراخ سلجف «مداخلا هعنم كابشلا

 .هدي ليبقتل اوردابف ءببس

 كابحلا دمحم نب دمحأ (17)

 الاوق احلاص انفتم اهيقف -هنع هللا يضر- ناك ©يسافلا كابحلا دمحم نب دمحأ

 .ركنملل اريغم «ةملظلا ىلع اديدش «مئال ةمول هللا يف هذحأت ال ءقحلل

 يزاغ نبا نع ذأ .ةئامعستو نيثالثو ةينامث ماع ””امومسم -هنع هللا ىضر- يفوت

 .هبارضأو هيهاربإ ةماش وبأ هنع ذخأو «هتقبطو

 ةسسؤم نع ارخؤم عبط «(م1150/ه544.ت) ضايع يضاقلل "ىفطصملا قوقح فيرعتب افشلا" (1)
 .ةذتاسألا نم ةعامج قيقحتب نيأزح يف نآرقلا مولع

 نيدلا دعس نع ذأ .ظافحلا نيثدحملا رابك نم .ءيرصملا ىيعفاشلا يطويسلا ركب يبأ نب نمحرلا دبع (2)

 21010 :سراهفلا سرهف رظنا) .مغ1505/ه911 ةنس قوت «تافلؤم ةدع فلخ دقو ...ينابزرملا
 .(534/1 :نيفراعلا ةيده «50/8 :بهنذلا تارذش «228/1 :ةرئاسلا بكاوكلا

 .رهزألا ةمئأ نع ذخأ ثيح ةرهاقلا ىلإ لوحت مث .ناحرجب دلو ءيوغل يوحن «يرهزألا هللا دبع نب دلاح (3)

 ةرد :يف هل محرت .م1499/ه905 قوت "ةدربلا حرش يف ةدبزلا" ؛"ةيبرعلا ملع ْف ةيرهزألا ةمدقلملا" :هل
 .344/1 :نيفراعلا ةيده 226/8 :بهذلا تارنش :96/4 :ةلاحك مجعم 2260/1 :لاجحلا

 نم ةيوق ةضراعم يقل «يغنوصلا ةكلمت كولم نم «(م1466-1492) يحراخلا يلع نيس :هب دصقي (4)

 .(64 :نادوسلا خيرات رظنا) .هتوربحو هنايغط اودقتنا نيذلا ءاملعلا ندل

 .468 :مقرلا ف لصألاب هتمجرت درت (5)

 ةيافك 2249/3 :ةولسلا .90 :جاهتبالا لين «.133 :سابتقالا ةونج 94/1 :لاجحلا ةرد :يف هل محرت (6)

 .136 :جاتحلا

 عم حلصلا ةكرح نم هعوجر دعب يساطولا دمحأ نم رمأب امومسم يفوت هنأ ىلإ ةوذحلا بحاص راشأ (7)
 .133 .ص «نييدعسلا

 .199 :مقر ةمجرتلا (8)

 د
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 تيقأ دمحأ نب دمحأ (18)
 ه 1 1 7 1 :
 ناك .مدقتملا دلو ' 'ىبحي نب ىلع نب رمع نب تيقأ دمحم نب رمع نب دمحأ نب دمحأ

 هل داقنت ءايكذ اكارد اننفتم ءبولقلا يف هاحلا ميظع «نأشلا ليلج اهيقف -هنع هللا ىضر-

 رصعلا ةكرب همع نع ذأ .اعضاوتم افصنم «بلقلا قيقر .ةعافش هل درت ال .هنوروزيو كولملا

 رصانلاك ءاملعلا نم ةعامج يقلو ءرازو جحو قرشملل لحرو هريعو رمع نب دومح

 تاينيرشعلا تايب حرضشو .امهريعو يطويسلا دلت“ يوب فيرشلاو , © يناقللا

 ءانسح احرش "ةيقطنملا يليغملا ةموظنم" حرشو «ملسو هيلع هللا ىلص يننلا حدم يف "ةيزازفلا

 ىلعو ؛هنم وهسلا عضاوم هيف نيب «'يئانتلا حرش" ىلعو "ليلخ" نم عضاوم ىلع قلعو
 .لمكي هو لوصألا 98 40" يحن وخلا لمج"و "ةيبطرقلا"و ."يسونسلا رقم"

 .ةئامعستو نيعستو دحاو ماع نابعش نم رشع عباس نينثالا ةليل هللا همحر يفوت

 يتكبنتلا ديعس نب دمحم نب دمحأ (19)

 -هنع هللا يضر- ناك «كبتتل رمع نب دومح هيقفلا طبس 20ديعس نب دمحم نب دمحأ

 .ةئامعستو نيعبسو تس حتاف مرح يف هللا همحر هتافو ىلإ سانلا هب عفتنا ءاسردم الصح املاع

 روجنملا يلع نب دمحأ (20)

 ملاع -هنع هللا يضر- ناك الاب فرع .يسافلا هللا دبع نب ىلع نب دمحأ

 اثيدحو اضورعو اقطنمو اباسحو ضئارفو ةيبرعو ةءارقو انايبو الوصأو اهقف اننفتم ءهتقو
 احونج «ثحبلا يف افصنم ءرجضي الو لم ال ,ةعلاطملاو ءارقإلاو ةءارقلاب اينتعم /ءاخيراتو

 .ةدح هعم «مهفلا تبان «نهذلا تبان كاردإلا يوق اتبب «لقنلا يف اقودص .نيعت اذإ باوصلل

 :ةمحلا دئاوفلا 42-43 :نادوسلا خيرات 93-95 :جاهتبالا لين «138 :جاتحملا ةيافك :يف هل مجرت (1)

 .636 :ةيركفلا ةكرحلا ,5-7 :روكشلا حتف «65 :جاتلاو ليلكإلا 6
 .320 :مقر ةمجرتلا رظنا (2)

 دودح يف يفوت ؛ءثدحم رسفم «نيدلا لامج ءيرصملا ينويمرألا ئييسحلا ديعس نب هللا دبع نب فسوي (3)
 .(564/2 :نيفراعلا ةيده ,318/9 :يلكر زلل مالعألا 55/1 :نونكملا حاضيإ :عجار) .م1534/ه0

 .م1250/هم648 ىفوتملا يجنوخلا دمحم نب دمحم نيدلا لضفل "قطنملا يف لمألا ةياهن رصتخم يف لمجلا" (4)
 .(602/1 :نونظلا فيشك رظنا)

 .بك دمح هيقفلاو ء,تعك دومحمو .دومحم نب رمع يضاقلاك تيقأ لآ ءاملع نم ةعومجي هنع ذخأ 05(

 .(138 :جاتحملا ةيافك 228 :روكشلا حتف 2108 :نادوسلا خيرات عحجار) .ليلخس رصتخم ىلع ةيشاح هل

 .49 شماه لاب ةمجرتلا رداصم عم 2360 :ةيركفلا ةكرحلا رظنا (6)
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 لك نم مهيف رشنو «سانلا هب عفتناو «ريثك قلخ هب جرخت 0 [هتعحبا رم نم ملعتملا عنمت] امبرو

 .امولع نف
 لوطم "يركز نبا ةموظنم ىلع ناحرش"و «””دعسلا تايآ يف دحملا يقارم" هل

 ا”[حرش"و «”"يسونسلل ىربكلا حرش ىلع ةيشاح"و «"قاقزلا دعاوق] حرش"و ءرصتخمو

 2!هحخويش "ةسرهف"و «"يسيرشنولا دعاوق
 هللا يضر- ناك و .هنع هللا يضر هلثم هدعب فلخي مل ؛ءساف ءاهقف رخآ وهف «ةلمجلابو

 «سوبلملاو لوكأملا نم رسيت امم اعناق ءايندلا ف افشقتم «قالخألا ثمد «ةيشاحلا قيقر -هنع

 .نيعروتملا داهزلا هئايلوأ ف هللا ةداع ىلع اًهئاَوُأ ىلع اروبص «ايندلا ريبدت نسحي ال

 ىلع اهقرفيو الاب اهل يقلي الو «زئاوحلاب هلصيو هلجي روصنملا هنامز ناطلس ناكو
 ناك ىتح اهلك هلاوحأ يف ةنسلا عابتا يف اديدش -هنع هللا يضر- ناكو .لمارألاو ةفعضلا

 ال هنإف ؟ال مأ روجنملا خيشلا هلعف له رظنأ ىتح اوربصا :لوقي لكس اذإ ””رهاط نبا هذيملت
 .ةنسلا الإ لعفي

 نأ هتربخأف ؛هتحوز لأسف ؟ليوارسلا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا سبل له :لئسو
 هسبلي مل ول هنأب اجتحم ؛هسبل ملسو هيلع هللا ىلص هنأ لئاسلا ربخأو عجرف ءامئاد هسبلي خيشلا
 (ة! ديشلا هسبل ام

 املف ؛هيلإ رظني لحجرو اموي سردي سلج هنأ -هنع هللا يضر- خيشلا تامارك نمو
 الجر نإ :لاق ؟كاذ ام :خيشلا لاف «يل رفغتساو هللا ىلإ بئات انأ :لحرلا هل لاق خيشلا ماق

 امأ :خيشلا هل لاقف «ئملعأف ماق اذإ هبقرا :يل لاقو «سردلل تسلح اذإ اهيتأي نأ كلهأ دعو

 الو دحأ ةحورب تينز ام هللاو ينأل ؛:ةمهتب ىتأت نأ فاخأ الو ىلهأ ىلع ىشمأ الف انأ

 لاتحاو /كلهأل بهذ امنإ لحرلا لعلف كراد ىلإ بهذاف تنأ امأو طق ةيبنجأب تولخ

 .خيشلا هل لاق امك رمألا دجوف هراد ىلإ لحرلا عرسأف .كيلع

 .م نم طقاس (ب) .هتعجارم نع عنم :س .ت م ()

 .176 :مقر .ع .خ ىرأ ةخسنو 812 :مقر .ع .خ ةحخسن :ةطوطخم خسن ةدع اهنم (1)

 .يجح دمحم ذاتسألا قيقحت 21976 طابرلاب عبط (2)

 .590 :مقر ةمجرلا رظنا ءنيسحلا فيرشلا رهفط نب يلع نب هللا لبع )43(

 .4-5 :ةوفصلا :يف ةلأسملا لوح يركز نباو يوانسملا باوج رظنا (4)
 كا



 -هنع هللا يضر- ذخأ .ةبيجع ةمج هحلمو هنساحمو هرابخأو -هنع هللا يضر- هبقانمو

 .مهريغو (”قاقزلاو ءيسيرشنولا دحاولا دبعو «”نوراه نباو «2”نيقسو «27ينيتيسيلا نع
 .نينس سمخب فلألا لبق ةئامعستو نيعستو ةسمخح ماع -هنع هللا يضر- يفوت

 يمجبلا دمححأ (21)

 يص و ناك . رعاشلا سابعلا يبأب ف رعي «نواطت روح 01 نم 0[ مجيلا] دهحأ

 ةالصل بهذي «خيراتلل اظفاح ءدهزلاو عرولا ريثك «مىلاعت هللاب افراع اهيزن اهيقف -هنع هللا

 .اليم رشع ئثا ردق ىلع اهجراخ هلزنم نم نواطتب ةعمجلا

 «ىدجسملا لزن نم لكو هب نيلزانلا معطيو هلايع تووهيو هديب سأفب اءاهشبنيو] ,هراد ءازإب

 اصخش يفكت ال اهنأب عطقي اهآر نمو «ةسيرغلا كلت نم ءاج امث ©[قيرطلا] ةجحم ىلع هرادو

 .هتيالوو هلضف ىلع دلبلا كلذ لهأ عمجأ دقو :ةريثكلا ةرهاظلا هتامارك نم كلذو ءادحاو

 .رشاعلا نرقلا نم نيتسو ةسمخ دودح يف -هنع هللا يضر- يفوت

 دادحلا دمحأ (22)

 ناكو .ديدحلا عنصي اعضاوتم اء اص اهيمف - هنع هللا يضر- ناك دادحجلا دهحأ

 "ةحودلا" نم حيحصتلاو «يمجبلا :خسنلا عيمج يف (أ)
 .ك نم طقاس (د) .طو س نم طقاس (ج) .اهتبنيو :س ف (ب)

 دبع نب دمحأ نب دمحم وهو .نتسيلا :ةحودلا «ئتتسيلا :دئاوفلا يفف «ةملكلا مسر يف رداصملا فلتخت (1)

 .م1551/ه959 ةنس يفوت .نييورقلاب اسردم سافب ءاتفإلا ةبطح ىلوت «ىفم ملاع ؛ئتيسيلا نمحرلا
 .338 :جاهتبالا لين 2101/4 :يماسلا ركفلا «431 :ةيافكلا ,303 :دئارفلا طقل :يف هل مجرت

 ىلإ رفاس «سافب ءاتفإلا ىلوت .ةلاحرو ثدحم هيقف «ينايفسلا يمصاعلا نيققس يلع نب نمر لا دبع (2)
 (58 :ةحودلا «59-62 :روجنملا سرهف :رظنا) .م1549/ه956 قوت .اهؤاملع هزاجأ ثيح قرشملا
 .(159/2 :ةولسلا

 .729 :مقر ةمجرتلا عحار ,يرغطملا نوراه نب ىلع (3)
 .578 :مقر ةمجزرتلا عجار «قاقزلا باهولا دبع (4)

 .ةمحجرتلا هذه يكيضحلا لقني اهنمو 220 :ةحودلا بحاص هل مجرت (5)

 ةلجب «ةرامغ' :يولعلا يقتلا :رظنا) .ةتبسو ناوطت نيب تاعفترملا ف رقتست «ةرامغ لئابق نم (6)
 .(40 .ص «1980 .31 :ددع «يملعلا ثحبيبلا

 ةحنم 142 :ليلكأإلا (38 :ةيقيدصلا لهأ ةفحت «93 :عامسألا عتمم ,21 :ةحودلا ف كلذك هل محرت (7)

 .193/1 :ةلاحك مجعم 2173 :رابجلا
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 هل -هنع هللا يضر- ناكو © طاولف ب ةليبق نم“ ”تافارشلا دجسم.امامإ -هنع هللا يضر-

 .ليللا مايقو عرولاو دهزلا يف ردق
 اودارأ اذإف ءهسفنب مهمدخيو ماعطلا عاونأب ءالضفلا معطي -هنع هللا يضر- 5

 مدح ىلع همدق عضي ىتح مهنم دحأ جرخي ال نأ هللا دهاعو ءرادلا باب ىلإ مهقبس جورخلا

 سئفنلل اراغصتسا كلذو .هدمخ ىلع همدق عضي مهنم لك لعجو ؛ضرألا ىلع هسأر عضيف
 ليق ام ىلع وهو «تافارشلا دجسم اودصق اوحرخ املف ءالالحإو ىلاعت هللا ءايلوأل اماركإو
 خبط ماعطب لحر مهيقلف ءبرغملل /لوألا حتفلا دنع دايز نب قراط اهانب ىلا دجاسملا دحأ

 تيتأ ينإ :مهل لاقف ءكلذ نع هولأس دجسملا اولخد املف «خيشلا لكأي ملو هولكأف مو هعم

 هللا ءايلوأ نم نيلحرب اذإف اموث تلكأ تنكو «ىلبقلا بابلا نم تلخدف ةليل دجسملا اذه

 املف امهفلخ تحرتخخف يقرشلا بابلا نم اجرخ املس املف ,دجسملا الب امهرونو نايلصي

 ديري يذلا :امهدحأ يلب لاقف «ءاعدلا امهنم بلطأو امهيديأ لبقأل توندف ءافقو يب اسحأ

 اهلكآ ال نأ هللا ىلإ بوتأ ؛ءيديس اي :تلقف ؛موثلا لكأي ال دجسملا لوخدو لاحرلا ءاقل

 .ادبأ ”[اهلكآ الو] اهلكآ مل تقولا كلذ نمف ءافرصناو يلع املسف ءادبأ
 فوصتلا يف هملكأ 7نواشفشب اموي هللا همحر هعم تسلج :9"رشانلا ةحود" يف لاق

 ىلإ :يل لاققف ءنالف خيشلا نع نالف ىورو «خياشملا نم نالف لاق :لوقأو «بهاوملا قيرطو
 هللا عدا ءيديس اي :هل تلقف ؟ت تنأو انأ لوقأ اذامف ؟نالف نع نالف ىورو نالف لاق ىتم

 ىلع هللا حتف مويلا كلذ نمف .عفانلا ملعلا كايإو ئملعو :مهفلا كايإو هللا نيقزر ف لاَمف ءىل

 . ىلاعت هللا همححر هئاعدب تعفتناو ء«هئاعد ةباجإ يسفن نم تملعو .مهفلا باب

 س ؛م نم طقاس (أ)

 .18 .ص 2 قحلم ءءارحصلا ةملعم :هللا دبع نب زيزعلا دبع رظنا ءبرغملا لامش سامحألا ةليبقب عقت (2)

 مالعألا 43/1 :برغملا ناييلا :عجار) .م720/ه2 يقوت «سلدنألا حتاف .يثيللا دايز نب قراط (3)

 عبط ءركسع نبال "رشاعلا نرقلا خياشم نم برغملاب ناك نم نساحم رشانلا - :لماكلا همسا (4)

 .يجح دمحم ذاتسألا قيقحت :1976 طابرلاب

 لالتحالا دض نيدهاجملا عيمجتل ازكرم نوكتل عساتلا يرجهملا نرقلا رخاوأ ف دشار ونب اهسسأ (5)
 .(422 :ةيركفلا ةكرحلا «168-169 :نساحنلا ةآرم :رظنا) .ةيلامشلا لحاوسلل ىلاغتربلا
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 نع ذحأ :؛تاكربلا ميلفع «تاماركلا ريثك ؛ةوعدلا باج -هنع هللا يضر- ناكو

 .يطبهلا دمحم يبأ خيشلا نعو «يناوزغلا دمحم يبأ خيشلا

 .رشاعلا نرقلا نم نيتسو نينثا دودح يف هللا همحر يفوت
 حياسلا يحاحلا دمحم نب دمم“أ (23)

 ادهاز ادباع -هنع هللا يضر- ناك .”حياسلاب فورعملا يحاحلا دمحم نب دمحأ

 ةدابعو ةحيلم ةنسح ةيبرت -هنع هللا يضر- هل تناك و .ارمعم اينابر ءالماك اديس ءادرجتم

 دنعسا الو «ةرذ نزوب اهلهأ نم الو اهندلا نم كسمتي مل ءمات لكوتو «قئاف دهزو ؛ةحيحص
 نع ةلضافلا زبخلا رسك نم الإ توقتي ال -هنع هللا يضر- ناكو .ةّرَمب الو ةولحب اهنم

 .هنس ربك ىلع اهيلع رطفيو ءاملاب اهلليي «ءارقفلا
 تاماركلا ريشثك «تاكربلاو ريخلا رهاظ ءرهدلا موصي -هنع هللا يضر- ناكو

 ةريثك انفس نأ /7ىكوتشهلا نيسح نب كروبي ريقفلا هذيملت هب ربحأ ام اهنم ,تافشاكملاو

 خيشلا ىلإ انعزفف ءاهنم اديدش افوخ سانلا فاو ؛رحبلا لحاسب تلزن رافكلا نم

 وهو ؟نييكس نيأ ؛نيكسلا اوتاه :كارح هب ام هئاسك يف دقار وهو لاقف ءاهرمأب هانربحأو

 تعلقنا دق نفسلاب اذإ كلذك وه امنيبف .هئاسك ف ضخمتيو ءردقي الو مايقلا لواخحي

 .ببس الب ةجعزم تبهذو

 (يناتدهكسلا ندعسو نب دمحم هللا دبع وبأ -هنع هللا يضر- هخايشأ نمو

 (””نمنغإ دجسم نفدو «ةئامعستو نيعستو عبس ةنس ةعمجلا موي هللا همحر يفوت
 ةةيجناح لخلاسب

 طقتلم" 2132 :ةوفصلا يف ينارفإلاو .,تاقبطلا بحاص لقني اهنمو :9 :ةمجلا دئاوفلا يف هل محرت (1)

 .71 .ص «1988 يسافلا دباع نب فسويل ”تومرضح ىلإ برغملا نم ةلحرلا
 '] .821 :مقرلا ف لصألاب هتمجرت درت (2)

 ليصافت عجار) .ريغإ ريداكأو احاح ةقطنم ةصاخو «ةيبونجلا لحاوسلاب يلاغتربلا دوجولا ىلإ ةراشإ (3)

 .لوهجم "زوركاتناس نصح طوقسو ءانب لوح تاركذم :باتك يف ةءارق" :يقدص ىلع :دنع كلذ

 .(104 . ص «؛0 «ىلوألا ةعبطلا .ىربكلا ريداكأ هولن لامعأ نمض

 .302 :مقرلا يف هتمجرت عجار (4)

 .احاح ةيداحتا برغ نراسيواديإ ةليبق يضارأب عقي :نميِناغِإ دجسم (5)

 بونح يبرغلا ريبكلا سلطألا نم اعزج نطوتست ؛ةيدومصم ةليبق يهو «ناحاحيإ ايلحم قطنت (6)
 فصو («282 .ص (719 شماهلا .فوشتلا :ةملكلا ىنعم يف رظنا) .ةليبق 12 نمضنتتو .ةريوصلا

 .(75/1 :ايقيرفإ
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 ين_حلومسلا دواد نب دمحأ (24)

 ةكربلا رهاظ «ةنج -هنع هللا يضر- ناك ©ن__حلومس ةدلبب "”دواد نب دمحأ

 الهنم مهل ناكف «قافرلاو راوزلاو نوفوهلملاو ءارقفلا هربق ىلإ يوأي ءاروهشم ءاهميظع
 .هللا همحر هخيرات ىلع فقأ مل ءميدق وهو .نآمظ لك هدرتي ايفاش ادرومو ابذع

 ناسرخات دمحأ (25)
 «دشار نب ”[لابج] نم ؛ناسراتب فورعملا نيدلا رون ةماهفلا ةمالعلا دمحأ
 لحأل سوردلا تلطعتف ناسملت مدق ؛خايشألا رباكأ نم -هنع هللا يضر- ناك

 عم هنع ذخألا يف ةبغرو هماقمل الالحإ اهب خيشلا ةماقإ ةدم اهب سردي هيقف قبي ملو «هايقل

 .تقولا كلذ يف ءاملعلا رفوت

 .ملعأ هللاو ءرشاعلا نرقلا نم ةثلاثلا ةرشعلا ف همحرو -هنع هللا يضر- يفوت

 يزونملا نسحلا نب دنحأ (26)
 .ىسوم نب دمحأ يديس ريبكلا يلولا باحصأ نم «”يزونملا ”[نسحلا] نب دمحأ

 هنع لقنو خيشلا دعب رخأت ءارّمعم ناكو .هيبحمو خيشلا يشاوم ةاعر نم هللا همحر ناك

 .هنم اهنياعو اهدهاش ىلا خيشلا تامارك نم اريثك سانلا

 نم ريثكل يكاحلا درجتملا دهازلا هيعار ينربحسأ :لاقو "دئاوفلا" يف ديز وبأ هنع ربحأ

 .يزونملا نيسحلا نب دمحأ نسملا ريقفلا هتاماركو همكح

 يسيرلا يدماحلا ديعس نب دجحأ )2

 هللا يض رد ناك 5ع رجح نم ,77يسيإلا يدماحلا يلع نب ديعس نب دمحأ

 .ت اك يف نيسحلا (ب) .ةحودلا نم كردتساو ؛خسنلا عيمج نم طقاس ()

 .22/3 :ةلوزج لالخ 13 :ملعلا تالاحر :يف هل مجرت .نهومس داو نيفد (1)

 .زونامأ قرش بونج .يسيإو ةجيافلا ني اهيضارأ عقت (2)
 .يدشارلا تناسرعات نب دمحأ :ب هبتك ثيح «286 :ناتسبلا «129 :ةحودلا :يف هل محرت (3)
 .ناسملت بونج عقت تاعفترم (4)

 .69-72 :دئاوفلا بحاص اضيأ هل مجرت (5)

 :ةلوزج لالخ «45 :ةراشبلا 33 :يكومسرلا تايفو «167/1 :لاجحلا ةرد :نف هتمجرت رظنا (6)

 0 .20 :تالاجر «593 :ةيركفلا ةكرحلا .140-7/2

 ليلوموأ ةقرف "تاكلين" قرش يبونج ليطتسم لبج نع ةراع وهو ؛"يبميِن ورز" ايلحم قطني (7)
 .يزنأ زكرم يلام دمح تيأ ةليبقب
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 .نيدلاو ملعلاب نيروهشملا (”هدادجأ ننس ىلع /حالصلاو ريخلاو ملعلاب اروهشم -هنع [32]

 و ا ساس يوت

 رابحلا دبع يديس يحأ دلو 0 والفدلا 5 يللا ميهاربإ نب نيسح نب دمهحأ

 .فلألا مامت دنع هللا همحر يفوت 9ريغصلا
 رادقأ نباب ف و رعملا دحأ 229(

 ,©رادقأ نباب فورعملا سابعلا وبأ خياشملا خيش «ليلحلا ةمالعلا ريبكلا مامإلا دمحأ

 .اضيأ دشار يب لابج نم «ءارلا نوكسو لادلا دشو ةزمحلا حتفب

 قيلعت هلو .هريغو مالكلا ملع يف اميظع امامإو الضاف احخخيش -هنع هللا يضر- ناك

 نم ةياغلا يف هباحصأ ةقبطو .همولعبو هب سانلا عفتناو "ىرغصلا ةديقعلا" ىلع حرشو

 .ملعأ هللاو رشاعلا نرقلا نم ةسماخلا ةرشعلا لوأ يف هللا همحر يفوت

 ةكولم نب دمحأ (30)
 .ناسملت ءاملع لضافأ نم ءرحبتملا ملاعلاو ءريبكلا يلولا .”ةكولم نب دمحأ

 مسقأ ول» نمم ةوعدلا باح «ىلاعت هللا ءايلوأ نم احلاص -هنع هللا يضر- ناكو

 ةريسلا ©”[ءاسأو] «رئازجلاب نيبنامثعلا ريمأ © ينامك رتلا جورع بلغ ال 3 «هربأل هللا ىلع

 يف ةصاخ .ءابدأو ءاملع ةلعاهنم غبنو ءاهدارفأ نيب ملعلا لسلست لسلست :ةيدماحلا ةيتاكليتلا ةرسألا )1(

 .(127/2 :ةلوزج لالخ عجار) .يدعسلا دهعلا
 دنع امنيي :م1573/ه980 دعب لاجحلا ةرد بحاص اهلعج دقف «هتافو خيرات يف رداصملا فلتخت (2)

 .م1591/ه999 ةنس يسوسلا راتخملا
 .82 :ملعلا تالاجر «39 :ةراشبلا 4 : يكومسرلا تايفو :يف هل محجرت (3)

 .توارفات زكرم يلامش "نلمأ" ضوحب عقتو «ىلفدلا ىنعم. ."يليلأ" ةيرق ىلإ ةبسن (4)
 .566 :مقر ةمجرتلا رظنا «ىلعألا هدج نع هزييمتل كلذك يمس (5)

 .181 :ليلك إلا «.129 :ةحودلا بحاص هل م )6(

 :ةحودلا :يف هل مجرت «م1427/ه830 دعب قوت «يناسملتلا يموردنلا نمحرلا دبع نب دمحأ نب دمحأ (7)

 .329 :رئازجلا مالعأ 150/1 :ةلاحك مجعم 80 :جاهتبالا لين «16 :يداحلا ةهزن 5

 .هجام نباو يئاسنلا هاور .«هربأل هللا ىلع مسقأ ول نم هللا دابع نم نإ» :هصنو .حيحص ثيدح (8)

 .(540/2 :ريدقلا ضيفلا رظنا)
 نع نابسإلا تامجه دصل يواوزلا يضاقلا نب دمحأ مهب دجنتسا نيذلا كارتألا ةنصارقلا نم (9)

 .(112/4 :اصقتسالا عحار) .م1514 ةنس ةيرئازحللا لحاوسلا
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 لهأ قفشأف «””نسانزي نب لابج ىلإ جرح مث .ناسملتب لتقلاو يبسلا يف شحفأو
 يعيق اركشو كرام نبا خينعللا لإ ارواح يهزأإ ةعوسر نع رهسفلا ىلع دانسلا
 :لاقو ءهديب ضرألا برض مث ءاديدش اضابقنا خيشلا ضبقناف «”[هوفوخت] امو هنم مهلان

 يضر -هنيمي هللا رب- لاق امك رمألا ناكف !هللا ىلع ادامتعا ادبأ ناسملت ىلإ عجري ال هللاو

 .هعم ناك نمو ؟”ينامكرتلا جورع لتقو ؛هنع هل
 هللا همحر ناسملتب ةرازم هربقو «ةعبارلا ةرشعلا طساوأ] ف -هنع هللا يضر- يفوت

 ا '[نيمآ «هب انعفنو ىلاعت
 يدجولا يدهم نب دمحأ (31)
 مالكلا ملع هيلع ققح نممو ءيسونسلا خيشلا ةذمالت نم «يدجولا:يدهم نب دمحأ

 .ءالضفلاو ءاحلصلاو ءاملعلا نم -هنع هللا يضر- ناكو .ةنايدلا مولع لصحو هنقتأو

 .ىى لاعت هللا همحر رشاعلا نرقلا نم ةرشعلا يف يفوت

 ةديج نب دجحأ 32١

 .مهئالضف نمو اضيأ يسونسلا خيشلا باحصأ نم ؛””ةديج نب دمحأ
 قيقدتلاو قيقحتلاب سافب مولعلا نم هريغو مالكلا ملع سردي-هنع هللا يضر- ناك

 /.نيدلا نيتم -هنع هللا يضر- ناكو .ناقتإلاو

 .سافب رشاعلا نرقلا نم ةعبارلا ةرشعلا يف -هنع هللا يضر- يفوت

 ةيسودبعلا ىناه مأ (33)

 «.حالصو ملع تاذ ةحلاص ةهيقف تناك :قورز لاق .©7يسوبلبعلا دمحم تنب ئناه مأ

 .ت نم طقاس (ب) .اوفاخي :م يفو «نوفاخي :ك يف ()

 ةملعم 2161/1 :ةلوصلاو زعلا :عجار) .سيحل داوو ةيولم رهن نيب نكست ةيلبق ةعومجم مسا (1)
 .(/2 :ءارحصلا

 ثيح «ناسملت ناكس اهب نولماعي كارتألا ناك ىلا ةئيسلا ةلماعملا ببسب م1518 ةنس لتق (2)

 .(17 :ةهزنلا عجار) .«اهلهأ لاومأ تبهنو «داسفلا اهيف اورثكأ»

 .432 :ةيركفلا ةكرحلا 2175 :ةآرملا .136 :ةحودلا يف كلذك هل محرت (3)

 نارهو ءاهقف نع ذخأ ؛مولع ةدع يف كراشم ٍفوص «ينارهولا ينويدملا ةديج نب دمحم نب دمحأ (4)
 2158 :ةولجلا «136 :ةحودلا :يف هل محرت «نييورقلا يف يزاغ نبا يسرك ىلوت «ناسملتو

 .356 :ةيركفلا ةكرحلا ,289-299 :دئارفلا طقل 2105/1 :لاجحلا ةرد 274 :روجنملا سرهف

 .518 :مقرلا يف اهتمجرت رركتس «503/2 :نييورقلا عماح 2348 :جاهتبالا لين يف كلذك امل محرت (5)
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 .مهئاهقف رخآ ىهو :يزاغ نبا لاق .ةئافامثو نيتس ةنس تيفوت «ةئام اهنس براق

 .رشع يداحلا لهأ مهيلي مث ءمهلبق نمو رشاعلا نرقلا لهأ يف لوقلا ىهتتنا انه

 3 ى 1

 هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ءميحرلا نمحرلا هللا مسب

 يرومزلا يلع نب دمحأ (34)
 يجاهنصلا طبارملا نب دمحم نب نسحلا نب دمحأ نب ركب يبأ نب يلع نب دمحأ

 ةنس بحجر لوأ رومزأ رغث ىلع ىراصنلا تبلغ نيح سافل هوبأو هدج لقتنا «””يرومزلا
 (©ةئامعستو ةرشع عبس

 لك يف سردي ءاننفتم ةيلاع ةمه اذ اذاتسأ اهيقف -هنع هللا ىضر- سابعلا وبأ ناكو

 ناضمر يف حيوارتلا هب يلصيل روصنملا ناطلسلا هيلإ ثعبيو «نييورقلا يف هريغو ريسفتلا نف

 .هتوص نسحو هتءارق ةدوحلل شكارم ةرضحب
 املق ءءارقفلا عم هللا ركذي هدحوف سافب ”ناوضر خيشلا ىلع اموي لمخدو

 ضار خيشلا اذه نإ :هسفن يف لاقف ؛همالك ناوضر خيشلا نسحتسي ملف هملك "”[اوغرف]

 :هل لوقيو هدي يف اصعب هددهي ناوضر خيشلا هءاج ليللا يف مان املف ,جرخف هسفن نع

 باتو ءابوعرم ةمجرتلا بحاص هبتناف .هذهب كتعجوأل ملعلا نم كردص يف ام الول بتاعت

 .ىلاعت هللا ءايلوأ ىلع راكنإلا نم ذئئيح نم
 .فلأو ىدحإ ةنس بحر ةرغ هللا همحر قوت

 يزونملا دمحم نب دمحأ (35)
 هللا لاجر نم -هنع هللا ىيضرح ناك يزونملا ”ضومشحأب فورعملا دمحم نب دمحأ

 ةمجرتلا رداصم عم «361 :ةيركفلا ةكرحلا رظنا «سافب طايخلا يديس ةضورب حودلا ةموح نيفد (1)

 ' .52 :مقر شماهلاب
 اذه لبق اهيلع ءاليتسالل تالواحم كانه نأ املع ؛,م1513/ه919 ةنس رومزأل ىلعفلا لالتحالا مت (2)

 .رومزأو يفسآ ءالخإ ةنس ىلإ يلاغتربلا رامعتسالاو ةلاكد :براشوب دمحم :رظنا) .خيراتلا

 .(196 .ص «1984 ءءاضيبلا

 .274 :مقر ةمجرلا رظنا (3)

 .اهيلإ انعجر ّنبلا مجارتلا بتك ف درب مل .«توارفات يبونج زوناما ةليبق ىلإ ةبسن (5)
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 .يدادجسملا سابعلا يبأك مهنع ذحأو رباكألا بحص «انيد ايقت «نيدلا ءاملعو

 .فلأو ثالث ةنس يوبنلا عيبر نم نيرشعلاو يناثلا سيمخلا ةليل هللا همحر يفوت

 ينرطملا ةديم“ نب دنحأ (36)
 نمحرلا دبع نع ذأ © (92فرطملا] تقوؤملا ذاتسألا هيقفلا «ةديمح نب دمحأ

 حرشو ءاهخايشأ نع ذحأو اساف لد .امهريغو ”يروجاتلا ديز يبأو ”يروهحألا

 .فلأو ىدحإ ةنس يفوت اهبو شكارمل لحر مث «””راهزألا ةضور'
 يباوصلا نسحلا نب دمت“أ (37)

 -هنع هللا يضر- ناك .يرمعلاب فورعملا / 7 يباوصلا دمحم نب نسحلا نب دمحأ

 ادسح ةملظلا ضعب هلتق .انيد '””[احلاص] الضاف «مولعلا يف ارهام اعراب اننفتم املاع

 مث ءوه قرتحي ملو هبحاص قرتحاف امهيلع دقوأو ءريج نرف يف اًحرطو «هعم هل ابحاصو

 .هللا همر فلأو ىدحإ ةنس يف كلذو ةكوتشهب كروي يديس برق ةبرتب نفدو جرخأ
 يساملا دمحم نب دق“أ (38)

 همحر يفوت ءاريخ انّيد احلاص املاع -هنع هللا يضر- ناك يساملا دمحم نب دمحأ

 .فلأو ةتس ماع هللا

 يزوللا دمحأ (39)
 هل ءالضاف احلاص افراع -هنع هللا يضر- ناك 7 يسافلا يسلدنألا يزوللا دمحأ

 .احصان :ك يف (ب) .ةحودلا نم حيحصتلاو «يرصملا :خسنلا عيمج يف )0

 .19 :مقر شماهلاب ةمجرتلا رداصمو 2381 :ةيركفلا ةكرحلا رظنا (1)

 «يناقللاو يشيفلا باهشلا نع ذخأ ءرصح.ةيرق روهجأ ىلإ ةبسن ءيروهحألا يلع نب نمر لا دبع (2)
 2175 :جاهتبالا لين 2117 :حيشوتلا :يف هل محرت) .م1550/ه957 يفوت هقفلا يف اعراب ناكو

 .(286 :روتلا ةرجش 2738 :سراهفلا سرهف

 ابيرق فوت .تاقيملا ملع يف عالطا هل ءيروحاتلاب ريهشلا يبرغملا دمحأ نب دمحم نب نمحرلا دبع (3)
 .(280 :رونلا ةرجش «333/2 :يلكرزلل مالعألا 120 :حيشوتلا :رظنا) .م1552/ه960 نم

 .412 :مقر تحن .ع .خ.م ةحخسن هنم «"ةضورلا ظافلأ حرش يف ةضفلا بابل" :هامس (4)

 .37 :تالاجر «44 :نيرئازلا ةراشب 232 :يكومسرلا تايفو :يف هل محرت (5)

 .40 :تالاجر 233 :يكومسرلا تايفو :يف كلذك هل محرت (6)

 :مقر .ع.خ.م) بولقلا جاهتبا 2235 :نساحملا ةآرم «175/1 :يناثملا رشن :ْف هتمجرت رظنا (7)

 .146 :ليلكألا ,25 :ناتسبلا راهزأ «(69 :ةراشبلا «29 :ةوفصلا ء119 6
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 (7ىيرطلا يف ةحخسار مدق

 ةبحصو كايإ :هل لاقو ؛هدشرأو هاصوأو ؛يتوصلايلا ثراولا دبع خيشلا نع ذحأ

 ىلع طقست نأ يدلواي فاحأ :هل لاقف ؟نذإ هبحاصأ . نمو «يديس اي :لاقف «ءارقفلا

 ىلع عقت كنأ تلمع ولو ءاهنم كلسغي نم دجت ال ةغبص كنوغبصيف نيلطبملا ءارقفلا
 .كدحت مط شرفت كترمأل نيقحما

 اذإ :يل لاقف «ئيتأت ىمحلا تناكو يبص انأو هتيقل :©يسافلا يبرعلا يديس لاق

 .ادبأ اهرأ ملو تبهذف «كلذ اهل تلقف «يزوللا دمحأ ىلإ شما اه لقف تءاج

 .فلأو ةعبرأ ةنس قوت

 يكوتشهلا ديعس نب دمحأ (40)
 ءاحلاص انيد اهيقف ابيحن اذاتسأ -هنع هللا ىيضر- ناك 29ىكوتشهلا ديعس نب دمحأ

 :لاق «يترنمتلا "دئاوفلا" بحاص باحصأ نم «عبسلا تاءارقلاب "ميظعلا نآرقلا" أرقي

 رمق ةعطق ههجو نأك مونلا يف هتيأرو .فلأو ةرشع عبرأ ةنس لئاوأ ف هللا همحر قوت

 :هل تلقف ءرورسم كحض كحضي وهو «ىوأملا ةنج ف :يل لاقف ؟تنك نيأ :هل تلقف

 :تلق «ىوأملا ةنج ف مهلك :دكو ملاك اهفرح دقو «هديب يل راشأف ؟مهلك انباحصأ نيآو

 .ةروهشم ةمألا يف هتاماركو «ةروكذم نيدلا يف هلئاضفو «ةروثأم هلهأل نآرقلا ةعافشو

 .هتجوز لعقف «هبابش لوأ ف هوبأ هجّوز ىتف نأ هللا ف يناوخإ ضعب ينربخأ :لاق

 ,نعسلسو دالب لخد ىتح دالبلا ف لقتني وهو "نآرقلا" ةءارقب ذحأ مث «دالبلا ف برهو

 دوعلا رضخأ ءاهطسو يف تبن نوكي ام نسحأك رهز اذإف هتحول ذخأو اموي حبصأف
 نم فلألا سأر ىلع ناك امك اميقتسم عحر ةحوللا حطس /ىلع هاول اذإ «نوللا ضيبأ

 دلبلا يضاق هيلإ عمتجا ىتح هرمأ اشفف :””ٌقلخَي ال ْنَمَك قلَخَي ْنَمَفأإل :ىلاعت هلوق

 اومسو .ءارقفلا نم ةفئاط مهو «رطاوخلا لهأ نم ناك» يزوللا دمحأ نأ ةآرملا بحاص ركذ (1)

 ةودعب راونألا دجسمم نوعمتجي اوناكو ءاهنع مالكلاو رطاوخلا ةفرعم مهقيرط نأل كلذك

 .(29 :ةوفصلا 2234 :ةآرملا :رظنا) .«سلدنألا

 .604 :مقرلا ف لصألاب هتمجرت ىتأت (2)
 ةراشب «35 :يكومسرلا تايفو 30 :دئاوفلا يف هل محرت ءيكوتشهلا يتوهحشلا ديعس نب دمحأ (3)

 .39 :ملعلا تالاجر 35 :نيرئازلا
 .ريغصلا سلطألاب نيويلات برق ءنحانزيإ ةليبقب عقتو «"تلسلمو" ايل قطنت (4)

 .17 :لحنلا (5)
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 ةرفغمل ةمالع كلذ اوأرف «ةماركلا كلت مهلك اودهاشو «ءمهتماعو دلبلا نايعأو هدوهشو

 .ةلوتقملا ءايلوأ هنع افعو هدلبل عحرف «"ميظعلا نآرقلا" ةكربب هبونذ

 لافذأ دمحم نب دمأ (41)

 رابك نم -هنع هللا يضر- ناك ؟”يعردلا لافذأب فرع ءدمحأ نب دمحم نب دمحأ

 دالب يف لاج نل# تالق 3 قيسلا بببف بصق زاحو «ةيفوصلا ةلجأ نمو ءاهقفلاو نيثدحملا

 نيفيرشلا نيمرحلل لحرو ؛[داك وأ] مهدنع ام غرفتسا ىتح اهئاملع نع ذخخألل برغملا
 رصم لهأ نععو مهنع ةقيرطلا ذحنأو ؛هريغو ثيدحلا يف هوزاجأو امهئاملع نع ذحأو

 يديس نيليلحلا نيبطقلاو نيريبكلا نيخيشلا بحصو .كلذ ريغو ةحفاصملا يف هوزاحأو
 .يحاحلا يدوادلا معنملا دبع نب ديعس يديسو «يلوزحلا ىسوم نب دمحأ

 نم هلصأ :ةقيقحلاو ةعيرشلا روحبو مالسإلا رودص نم -هنع هللا يضر- ناكو

 ري يرسل لاقي اذلو «ةيقيرفإب ةيرق 2"ةناسوسل هدج لقتنا مث ؛ 0
 ىلع نب دمحم هللا دبع يبأ هنامز ملاع حلاصلا يلولل هب ىصوأو هوبأ تامف ةعرد

 .يبص وهو هملعو هلفكف ءرادلا ””يعردلا يلوزحلا

 (20-68 :دئاوفلا 89-99 :(ك 1427 :مقر تحت .ع.خ.م) رثألا ءافتقا :نوريثك هل محجرت (1)

 :يناثملا رشن «66 :رردلا طاقتلا 354-356 :(ك 1080 :مقر تحن .ع .خ .م) ربغ نم. مالعإلا

 :لوسعملا ,294/2 :يشكارملل مالعإلا .5-9 :ةعصرملا رردلا 2157 :ليلكإلا :201-200/1
 .21 :ةوفصلا «/72

 تدرو دقو .ةيدوألا فافض ىلع ةرثانتم روصقو رشادم نع ةرابع ىهو «برغملا قرشب ةحاو (2)
 .132/2 :ايقيرفإ فصو :كلذك رظنا «.179 :راصبتسالا باتك يف يف ىلإ ةراشإ مدقأ

 «سقافص ةنيدمو ةنوب سأر نيب طسوتملا رحبلا لحاس ىلع عقتو «ةيسنوتلا ةسوس ةنيدم يه (3)
 (331/1 :راطعملا ضورلا «295/1 :ةيسدنسلا للحلا :رظنا) .يقينيفلا رصعلا ىلإ اهسيسأت عجريو

 .(119 :راصبتسالا

 ةطميخزم :لئابق هنطوتستو «تلاليفات بونجو سلطألا لابج قرش دتحي عساش لق (4)

 نم ةقتشم اهنأ ىري نم كانهف «ةملكلا لصأ يف فلتخا دقو ...ةتانرتو «ديماحملاو .ةواتحلو

 -ةمجعملا لاذلاب- "ةعر ذ" :ةملك نم تءاج اهنأ رخآلا ضعبلا ىري امنيب .قيمع ىنعم. 3 ردإ

 :فوشتلا «(69 :ةليلحلا ةردلا :رظنا) .عارذلاب مسق يداولا نوكل حسم يأ .عرشذي عرذ نم

 .(274 مقر :شماه 8

 .304 :مقر ةمجرتلا رظنا (5)
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 (”يتورجمتلاك هدلب ءاملع نع ذخأو ءءاكذلا ف قافو هأرقو ملعلا بلط كردأ املف

 نباو قاقزلاك ساف خايشأ نعو ءامهربغو ”يرارحلا يدهم يبأو ."رصتخملا" حراش

 رشع] وحن ماع لك هروزي ىسوم نب دمحأ يديس ربكألا بطقلا مزل دقو .امهتقبطو نوراه
 .بطقلا قوت ىتح ةذبن هبقانم نم عمجو ؛ةميظع ةكرب هل ىأرو ءهزاكع هاطعأو 00[نينس

 مامإ «ةيالوو انيدو املع هتلالج ىلع قفنملا مامإلاك هخياشم يقلو ءقرشملل لحر
 لاقو «هتبابسبو هماهبإب هينيع نيب هضبقو «”يركبلا دمحم يديس مانألا ةودقو هنامز لهأ
 دمحم عباط اذه نولوقيو «رشحلا يف قئالخلا نيب ةمايقلا موي ادغ اهب زاتمت ةمالع هذه :هل

 .تام نأ ىلإ لافذأ يع نيب ةنسح ةعمل تيقبو /.يقيدصلا يركبلا

 ءاب يف ملكت هنأ :اذه يركبلا هخخيش نع ةمجرتلا بحاص هركذ ام ةلمج نمو

 نع ةكمم اضيأ ذحعأو .204ءاَشي نم ةلضف هلضف يتوُي ُهللاوإ» سلحب ةئامو سلحب يفلأ يف ةلمسبلا

 ا©دنسلا اذهبو .قورز خيشلا نع «"رصتخملا" حراش 2هييأ نع 2 ”باطحلا ةكرب يديس
 .ةفيرشلا ةضورلا يف ةهفاشم ملسو هيلع هللا ىلص يلا هملك قورز خيشلا نأ ثدحي ناك

 ثالث ةنس 9[بحر نم] نيرشعلاو ةنماثلا ةعمجلا ةليل -هنع هللا يضر- يفوت

 .فلأو نيرشعو
 تيقأ دمحأ نب دمححأ (42)

 نم «يحاهنصلا 7تيقأ دمحم نب رمع نب دمحأ جاحلا هيقفلا نب دمحأ نب دمحأ

 .م نم طقاس (ب) ١ .ةنس نيرشعو :ت «م ف ()

 .635 :مقرلا يف هتمحرت عحار ءيتورهخمتلا دمحم نب يلع (1)
 .303 :مقرلا ف لصألاب هتمجرت درت (2)
 .(20/12 :لوسعملا رظنا) .م1554-1563/ه961-971 نيب ام كلذ ناك (3)
 .497 :مقر ةمجرتلا رظنا (4)

 .247 :ةرقيلا (5)

 : ليلخ رصتخم حرش يف ليلجلا جهنملا" بحاص ءرسفم هيقف «يكلاملا باطحلا دمحم نب تاكرب (6)
 .(102 :خاهتبالا لين 2228/1 :لاجحلا ةرد :عجار) .م1572/ه980 دعب يفوت

 .318 :مقر ةمجرتلا ءباطحلا نمحرلا دبع نب دمحم (7)

 .462 :(52074 .ع .خ.م) رباكألا ةفحت (492 :ةآرملا عحار ءيقورزلا يلذاشلا دئسسلاب فرعي (8)

 .23 :شماحلاب هتمجرت رداصم عم 2383 :ةيركفلا ةكرحلا رلقلا )9(

 عجار) .ةروهشم ةملاع ةينادوس ةرسأ ىلع قلطتو «"نبا" ةيغيزامألاب نوعت -ةزمهلا مضي- تيقأ (10)

 .(585/1 :برغملا ةملعم "تيقأ" ةملك لوح
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 ءامهريغو هقفلاو ثيدحلا يف امامإ -هنع هللا يضر- ناك .ينادوسلا ّيكبنتلا «ةفوسم

 .اروهشم افصنم احصان احيصف اسردم

 ةورثو ملع لهأ تيب مهو ؛ءشكارم ىلإ نادوسلا نم ”همامعأ عم ””روصنملا هلقن

 سردي وه يقبو شكارم.همامعأ عيمج تامو .هب فيرعتلا نع ٍنغت هترهشو «نيدو ةءورمو
 ناديز كلملا هدر مث .هديناسأب مهزاجأو «ريثك قلخ هنع ذخأو ءامهريغو ثيدحلاو هقفلا

 (©تكبنت هدلبل روصنملا هيبأ توم دعب
 دعب هصن ام هيلإ تبتك «ةهفاشم هنع ذخألاو هؤاقل ئتاف املو :"دئاوفلا" بحاص لاق

 نأ هل زيحت نأ هلل مكنم بلطي «يترنمتلا يلوزحلا دمحم نب نمحرلا دبع ريقفلا دبعلا :ردصلا

 يكمملا ”يناقرخلا نع ةياور هب كل تبث ام لك نم ثيدحلا يف كديناسأ كنع يوري
 هدلو طخب ىلإ بتكف .اهريغو ()ءان دنع ةديقملا كديناسأ عيمج نم امهريغو (0)باطخلاو

 :هصن ام ؛همره طرفل ةباتكلا نع هزجعل دمحم

 نأ كل تزحأ دقف ءدعبو هدعب يبن ال نم ىلع مالسلاو ةالصلاو ءهدحو هلل دمحلا

 اباب دمحأ نب دمحم هبتك و ءاهلهأ دنع ربتعملا هطرشب اهب اظفلتم يل زوجي ام عيمج ٍنيع يورت
 .هنع هللا يضر هدلاو نذإب 2تيقأ دمحم نب رمع نب دمحأ نب دمحأ نبا

 .فلأو نيثالثو تس ةنس نابعش سداس سيمخلا ةليل تكبنت هدلبي هللا همحر يفوت

 .كدنع :س ءت ام (أ)

 نوقرز دومحم اشابلا نم رمأب 1593 سرام 18 /1002 ةنس ةيناثلا ىدامج 25 تبسلا موي يف لقن (1)
 .(29 :ةيافكلا ةمدقم رظنا) .اماع رشع ةعبرأ شكارك. ىقبو «نيعبرألا زهاني هرمعو

 :همامعأ مهنمض نمو «نيعبسو افين براقي هعم نييفنملا ددع نأ ' شاتفلا خيرات" يف تعك دمحم ركذ (2)

 .(30 :ةيافكلا) هيض نيرس صاكر .بقاعلا نب دمحمو هللا دبع هوخخأو ؛دومحم نب نمحرلا دبع
 يرجفملا نرملا رمخاوأ ف تسسأت ةنيدم يهو ءزوجع مسا : "تكي" فيعلل "نيت" :تكينت (3)

 ةنس ىسوم يسنم دي ىلع تسسأت اهنأ نازولا ركذي امنيب ءقراوطلا لبق نم سماخلا
 :نادوسلا خيرات :عجار) .يغنوصلا كولم دهع ىلع اريبك اراهدزا تفرع دقو :.م1214/ه0
 .(165/2 :ايقيرفإ فصو 0

 ماع ايح ناك .خرؤم «يرداملا يناورهنلا نيدلا ءالع نب نيدلا بطق نب دمحم يناقرخلا )4

 .(153/11 :ةلاحك مجعم رظنا) .م1596/ع5

 .318 :مقرلا دنع هتمجرت رظنا ,ةكم نم ةلسارملاب هنم ةزاحإ لع انمجرتم لصح (5)
 رباقم نفدو ,م1647/ه1057 ماع يفوت «مولعلا يف عراب هيقف :ينادوسلا اباب دمحأ نب دمحم (6)

 .(233 :نادوسلا خيرات «314 :سآلا ةضور :عجار) .يركنس
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 /روصنملا دمحأ ناطلسلا ىلع لخد املو «نيلماعلا ءاملعلا نم -هنع هللا ىيضر- ناكو

 ملكي هَدَحَو ,ديدحلا يف نيدفصم هلهأبو هب ىتأو ,خيشلا راد بهن هريمأ ناكو ءشكارمي

 الإ ُهَللا ُهَملكُي نأ رَسَبِل ناك اَمإ» : ىلاعت هللا لاق :خيشلا هل لاقف ءباجح ءارو نم سانلا

 يف ةحاح كل ناك نإو «بابرألا برب تهّبشت تنأو :«"”يباَجِح ءاَرَو ْنِم ْوَأ اّيْحَو
 .باجحلا عفراو انيلإ لزناف مالكلا

 تكبنت نم يديفصتو يعاتم بهن يف ةجاح يأ :خيشلا هل لاقف «ناطلسلا لزنف

 يك اندرأ :ناطلسلا هل لاقف ؟يلجر ترسكناو لمجلا رهظ نع تطقس ىتح انه ىلإ

 ىلص يلا لاق :ناطلسلا لاقف ؟ناسملتلا كرنب اهتعمج الهف :خيشلا هل لاقف «ةملكلا عمتخت

 نبا لاق دقو «نامز كاذ :خيشلا لاقف ,(© «مكوكرت ام كرتلا اوكرتا» :ملسو هيلع هللا

 .ناطلسلا تكسف .«مكوكرت نإو كزتلا اوكرتت ال» :سابع

 هنم حرس املف «نيماع ةنحملا كلت يف همامعأ عم نجسلا يف ٍآ -هنع هللا يضر- ناكو

 ىلوتو ءروصنملا يفوت نأ ىلإ هنع ذخألا يف اوسفانتو هيلع سانلا محدزاو سيردتلل ردصت

 هليمكت يف هسفنب هللا همحر فرع دقو .عجرف هنطول عوحرلا يف هل نذأف ناديز هنبا
 ة!ةباينللا

 ينارمزلا مساقلا يبأ نب دمحأ (43)

 نيفد يلداتلا ينارمزلا بيعش نب زيزعلا دبع نب ملاس نب مساقلا ىبأ نب دمحأ

 نيقيدصلاو ءايلوألا ريهاشم نم ايفوص اهيقف الماع املاع -هنع هللا يضر- ناك 9ةعموصلا

 ينررمأ ءادتبا ف تنك :لاق «ليللا موقيو رهدلا موصي -هنع هللا يضر- ناكو

 .51 :ىروشلا (1)
 نيد# يتلا بلاي يا ةراك ناو ترعسا نإا نك يتارنللا ءارر هائلا خيي تينا بك قدروا

 .(197/1 :ريدقلا ضيف رظنا) .ةشبحلاو كرتلا جييهت
 .460 :ج اتحم ا 0 )3

 .30-303 :سآلا ضور «(ةقرفتم عضاوم ٍف) ىزعي يبأ بقانم ف ىزعملا :نوريثك هل مجرت (4)
 ةيوازلا 2198/1 :يشكارملل مالعإلا 222 :ةوفصلا «5 :رردلا طاقتلا «314 :ربغ نم.مالعإلا

 .148 :ليلكأالا :504 :ةيركفلا ةكرحلا «121 :ةيئالدلا

 ءلالم نب برق طسوتملا سلطألا حفسب ةبصخلا ريدلا ةقطنم يف ةميدقلا ياد ةنيدم راوجي ةيرق (5)
 قيقحم ةمدقم عجار) .اهيف تينب ىلا ةقطنملا يف ةيطبارم ةعموص اياقب دوجو ىلإ عجار اهمسا لعلو

 .(13 :ىزعملا باتك
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 ليلدلا ف قمح انأو .داقتعالا يف ؟[ىل لقتنا مث «ةراهطلا يف ساوسولا يلع طلست

 ع هللا هعفد مث «مونلا يف الإ هنم ةحارلا دجأ ال ثيح يلع طلست كلذ عمو «ناهربلاو

 .بهذو هنم سيأ ىلع لاط هنأ الإ ءاببس هل ملعأ الو

 ىتح «داروألا نم هريغو "تاريخلا لئالد" تمزال مث «نايبصلاو ةبلطلا ئرقأ تنكو

 امبرو ,ةكلسلا تحرمخأ امترو ءاهولتأ تنك يلا '””[ءامسألا نم] فلأ ةئام ىلإ غلبأ تنك

 رثكي نم نأ عمسأ تنكو .ةلليهلا نم هلثمو ءافلأ نيعبس ميحرلا /نمحرلا هللا مسب نم تلمع

 ,ةديدم ةدم يدرو اهلعحأو اهب ولحأ تنكف :؛هديحوت ىوقي صالخاإلا ةروس ةءارق نم

 ال ينأ عم ديحوتلا ةوق يف ببسلا يه اهلعلو ؛موي لك افلأ نيعبرأ نم برقي ام اهولتأو
 اذإ مهنم ٌرِفَأ سانلا ةاقالم َىَلِإ ضغُبو «ةولخلا ىَلِإ بح مث .ةيلكلاب ركذلا نع لفغأ
 .نوكي ام ىفصأ ىبلقو ؛كربتو نيم برقت نأ ىلإ تاناويحلا ةلمج يتأتف «مهتيأر

 بنلعأ الوأ تيك يرعب يبأ بقانم يف ىزعملا" هباتك ف -هنع هللا يضر- لاقو

 تماقتم ىلإ لوصولا تدرأ نإ :سفنلا يل تلاقف .دلبلا لهأو ءابرغلا ةبلطلاو نايبصلا

 ف نيادع َيجوزل تشثعبو ءكلذ ىلع تمزعف «لحاوسلا مزلاو اذه نع درجتف ءايلوألا
 هلل هتقلط انأف هدصق اذه ناك نإ :امهل تلاقف ءاهاربخأف كلذ ببس نع امهتلأسف ءاهقالط

 .ءاش ام هرمأو يرمأ يف هللا يضقي ىتح ةرباص انأو «ىلاعت

 تيأرف «تمنف يندب يف لسك ئباصأ جورخلا ىلع تمزع يذلا مويلا ناك املف

 عفرف «ةقاط كلانهو «ءنيلجر عم رانم طسو يف ينأك انأو «نيميظع نيدوسأ نيصخش

 ئلعجف لحر ءاجف ءاضيأ اهنم ييمر ادارأ مث «ةوكلا كلت نم امهايمرو نيلحرلا نادوسألا

 فرعتأ :يل لاقف ابهذف «![انه] هانمقأو انه هانلعج انإف هاَعَد :امه لاقف هيلجر نيب

 ادارأو «يناوزغلا هللا دبع انأو ءشوكلا دوعسم نب هللا دبعو ىزعي وبأ امه ؟نيلحرلا

 تمقف «هللاب كجورخ نوكي ىتح كعضوم يف سلجا تنأو «نايبصلا ميلعت نم كحارخإ

 .رطاوخلا كلت ٍنيع تلسغ دقو ؟"[يمون] نم
 ناديز دلبلا ريمأ نيبو هنيب عقو ءيشل شكارمل روصنملا هلقن -هنع هللا يضر- ناكو

 .ع م نم طقاس (ب) .ك نم طقاس (أ)
 . يموي :ط ك 3,١) .ىزعملا نم كردتساو .خسنلا عيمج نم طقاس )جر

 نمص ردص م9 .طابرلا .خيراقلا ِْق ايلعلا تاساردلا مولبد لينل تحب «يواحألا يلع هعمح )1(

 .ريداكأ «بادألا ةيلك تاروشنم
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 «"7هيلإ ئئيسيو خيشلا يذؤي ناديز ناكو «ناطلسلا نبا
 هذخأف ءجارسلا أفطناف تيب يف ةليل تاذ هل بحاص عم -هنع هلل يضر- ناكو

 ناكو .هيلإ رظني هبحاصو «هنيح نم دقتاف /ءءامسلا موحن ىلإ هدمو -هنع هللا يضر-
 .بوثلاو ءاضعألا فيظن ناك نإو «ةنكدو اناحد ةالصلا كرات هجو ىلع ىرأل ينإ :لوقي

 :ساون يبأ يتيب هباحصأل دشني -هنع هللا يضر- ناكو

 2يِراَبْلا تلاحُلا هْجَو كِل دِصْقَو اميتاب أقع الو مولع وح
 قلمااولا اس ةيمش يشل ة-3ة3

 نسب يلع يديسك ءعابتلا زيزعلا دبع يديس 9[باحصأ] نع -هنع هللا يضر- ذخأو
 هل عمج نمم ناكو ؛”يعردلا يلع نب دمحأ يديس مزال مث «هريغو 'يديزوبلا ميهاربإ
 .لاصخلا لامك عم لاحلاو لمعلاو ملعلا نيب

 خيشلا نأ اهنم «تاياكح © قود دمحم يديس نييو هنيب -هنع هللا يضر- ناكو

 .هنم سانلا فاحخف « الدان لحدي ءروصنملا ىلع ماق يذلا روصنملا مع نبا ””رصانلا نإ :لاق

 رصانلا سأر ىأر !مساقلا يبأ نب دمحأ يديس نيكسم :لاقف يقرشلا دمحم يديس هلوق غلبف

 يف رصانلا مزه ؛””[يقرشلا] دمحم يديس لاق امك رمألا ناكف ءرصانلا هنظف الدات لحد دق

 دمحم يديس ناكو .هقيرط يف الدات هب لخخدف شكارم ىلإ بلجو هسأر عطقف «ىزات يحاون
 .هانحط اننيب لحد نم ءىحرلا يتدرفك مساقلا يبأ نب دمحأ يديسو انأ :لوقي يقرشلا

 .”ىزعملا" :هباتك مسا ةغيص هيلع ركنأ ثيح ءالداتب هدلاو نع ابئان ناديز ناك امل كلذ عقو (1)
 ةثداحلا هذه تناكو .ههجو ىلع هلعنب همطل ىلإ ناديزب ادح امث «راكنإلا ىلع يعموصلا ممصف

 .505 :ةيركفلا ةكرحلا «24 :ةوفصلا :يف كلذ ليصافت رظنا ءشكارم ىلإ هلقن يف اببس

 .طيسيلا ره (2)

 .737 :مقرلا دنع هتمجرت درت (3)

 .65 :مقر ةمحرتلا رظنا (4)

 .421 :مقر ةمجرتلا رظنا (5)

 هوضرحف ءمصتعلل ةافو دعب نابسإلا ىلإ أجتلا دق ناكو ءروصنملا همع دض م1595/ه1003 ةنس راث (6)
 .(100 :ةنعتزنلا رظنا) .ه1005 ةنس لتق هنأ الإ ءهيحاونو فيرلا ناكس ىلع ادمتعم همع دض

 سلطألل ةيبرغلا حوفسسلا نمو ؛عييرلا مأ رهنل ىلعألا ىرحلا لوح ةدتمم ةيلهس ةقطنم ىلع قلطت (7)
 .(176/1 :ايقيرفإ فصو رظنا) .ةيولم رهن عبانم ىلإ ابونج ديبعلا داو نم طسوتملا
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 يديسو «معنملا دبع نب ديعس يديس نعو «يناوزغلا هللا دبع يديس نع اضيأ ذحخأو

 :هل لوقي نيسح ني هللا دبع يديس ناكو 2”نيسح نب هللا دبع يديسو ءىسوم نب دمحأ

 .لوألا ردصلاك نوكت ىتح كب ءيجتس ةقيرطلا هذه نإ

 .رازي روهشم هربقو «ةعموصلاب نفدو «فلأو ةرشع ثالث ةنس -هنع هللا يضر- يفوت
 يترنمتلا ميهاربإ نب دمحأ (44)
 املاع -هنع هللا يضر- ناك 9يترنمتلا ميهاربإ نب دمحم نب ميهاربإ نب دمحأ

 هللا دبع يبأ همعو ©هدلاو نع ذخأ .اهريغو ةيبرعلاو لوصألاو هقفلا ف سردي ءالماع

 هللا يضر- ناكو 9 ديفحلا ميهاربإ نب دمحم هيخأ نعو «هيهاربإ نب دمحم نب دمحم

 .اعرو الضاف اريخ اح اص /الجر -هنع

 .فلأو نيعبرأو ةينامث ماع ةيناثلا ىدامج لئاوأ يف ترنمت ةدلبب-هنع هللا يضر- قوت

 يلازوه لا دوعسم نب دنمت“أ (45)

 ءسوسب يضقتسا ءايلزاون اهيقف -هنع هللا يضر- ناك ©يلازوحلا دوعسم نب دمحأ
 كلذ نع لصنتو عروت مث «سابحألا نمو ©[سانلا نم] ةاضقلا ةداع هب ترج ام ذأو
 .اهنم ذخأ ام ةليبقلل درف ءهلك

 مهنأ ىيغلب :هصن ام 7”تنَدُرَت ءاضقب تيلتبا امل يلإ بتك :"دئاوفلا" بحاص لاق
 .دئاوفلا نم حيحصتلاو هنم :خسنلا : )0

 .727 :مقرلا ْق هتمجرت عجار (1)

 (52/7 :لوسعملا «41 :ةراشبلا «(33 :يكومسرلا تايفو «40 :دئاوفلا :يف كلذك هل محرت (2)

 .619 :ةيركفلا ةكرحلا 241 :تالاجر

 .143 :مقرلا ف لصألاب هتمجرت يتأت (3)
 .295 :مقر ةمجرتلا رظنا (4)

 .339 :مقر ةمجرتلا رظنا (5)

 ةكرحلا «48 :تالاجر 51/7 :لوسعملا «106 :ةوفصلا «43 :دئاوفلا :قف كلذك هتمجرت رظنا (6)

 .408 :ةيركفلا

 اهمدقتو «يمالسإلا حتفلا لبق ةدوجوم تناك اهنأ ودبيو «ةنيدملا سيسأت خيرات ضومغلا فنتكي (7)
 اهنختا دقو ءيويح يداصنقا زكرمو ةالولا رادو سوس دالب ةدعاق اهنأ ىلع ةيطيسولا رداصملا

 -215 :ائيدحو اهميدق غيليإ :رظنا .اهريمعتو اهنيصحتب اوماق ثيح «ىلوألا مهتمضاع نويدعسلا

 .93/1 :ايقيرفف فصو 7
 - ا/1ةكك1ع000: 1065ءارجإز7»0 كدي )120 هال ]71/1 5!ةءاعب م. 4

 - [10عاث ا1/1هماهعرع: اعود 8ءىطغر عود ها آء !لءعلععلاب م
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 ينأتلاو «ءاملعلا عابتاو هللا ىوقتب كيلعف ءارارم ينءاسو «ةرم. كلذ ينرسف ءاضقلاب كولتبا

 .مالسلاو «كنيعي هللاو ,رومألا يف

 يدهم يبأ نعو «ادوعسم نب يلع نب ديعس يديس هيخأ نبا نع هللا همحر ذأ
 (©”يترنمتلا ينايحلا دمحأ نب يلع يديس لصحملا ققحملا نعو ؛يرارجلا

 .نيعستلا نع فان دقو «فلأو نيثالث ةنس ناضمر يف هللا همحر قوت
 يملاسلا دمحم نب دججحأ (46)

 هللا يضر- هل ناك .شكارم يفم «ةمالعلا ملاعلا 7 يىملاسلا ىلع نب دمحم نب دمحأ

 تالاقم يناتكسلا يدهم يبأ نيبو هنيب تعقو «لمعلاو مولعلا يف ةخسار مدق -هنع
 ”!لئاسم يف تارواحمو

 هنيب يف مان .هنس ربك دعب فلأو نيعبرأ ةنس ةدعقلا يذ فصتنم يف هللا همحر قوت

 .هنم روعش ريغ نم اتيم حبصأف ءاحيحص

 يلاهتلا ىبحي نب دمحأ (47)
 ”يللاهتلا ةزمح نب ىبحي نب دمحأ
 يواشلا دمحأ (48)
 الجر -هنع هللا يضر- ناك .حلاصلا يلولا فراعلا لماكلا خيشلا «”يواشلا دمحأ

 9 يطمللا ىيحي نب دمحأ يديس حلاصلا يلولا يقل .حلاص تمسو ةرهاظ ةكرب اذ ءاح اص

 ىرادلا لحخاد نم مدخن هتجوزو «جراحخ نم رادلا مدخي هراد بابب سلجيو همزالو ء«ساف نيفد

 .758 :مقرلا ف لصألاب هتمجرت درت (1)
 .726 :مقر ةمجرتلا رظنا (2)

 «110 :ةوفصلا «332/2 :ةيدبألا ةداعسلا «173/1 :لاجحلا ةرد «46 :دئاوفلا :يف كلذك مجرت (3)

 .390 :ةيركفلا ةكرحلا ,307/2 :يشكارملل مالعإلا
 .110-111 :يناتكسلا لزاون رظنا (4)

 تالاجر 11 :يكوممرلا تايفو :عجار) .رشاعلا نرقلا رحخاوأ يفوت «تنادوراتب أشن «يفم ةمالع (5)
 .(23 :ملعلا

 :رردلا طاقتلا 132/1 :يناثملا رشن يف هل محرت «ةيواشلا برع نم هلصأ «يواشلا دمحم نب دمحأ (6)

 151 :ليلكإلا 03 :رطاعلا ضورلا ل15 يثح4 7 :مقر .ع.خ .م) يوارلا ةفحن 4

 يوارلا دمتعم لامكإ ف يواضلا بكوكلا «401/1 :مالعألا ,2274/1 :ةولسلا :36 :ةوفصلا

 .(د799 .ع .خ.م) يواشلا دمحأ يديس بقانع

 :رطاعلا ضورلا :عجار) .سافب نييرعاونلا نيفد «حلاص يثوص .ىطمللا يراوحلا ىسحي نب دمحأ (7)
 .(171/1 :ةولسلا 7
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 .هدارم هخيش نم هل لصح ىتح هبأد كلذو

 تام املف ءاعم ةرخآلاو ايندلا بلطأ انأ :هخيشل لوقي -هنع هللا ىيضر- ناكو

 .هتئاروب رهتشاو .هخيش ةمارك هيلع ترهظو «227”فرحلاب هرادل لقتنا هللا همحر كلذ هخيش
 .ةريثك افاقوأ فقوف «ةمغار ايندلا هنتأو نودراولا هيلع محدزاو «سانلا هيلع بكناو

 .ماعطلا اهيف معطي ؟"اياوز سمح ىنبو « ”ريطانق /حلصأو ([41] 1 3 2 1

 :هامس فيلأتلاب '”يرداقلا بيطلا دمحم نب مالسلا دبع دمحم وبأ هيقفلا هدرفأ دقو
 1 5 )052 ا 5(

 يواشلا دمحأ يديس بقانمل يوارلا ةفحت" .هب فيرعتلا نع ىغت هللا همحر هترهشو

 .فلأو ةرشع عبرأ ةنس هللا همحر يفوت

 يترزنيتلا دمحأ (49)
 ؛نيتمتخ هيلع تأرق :"دئاوفلا" يف لاق :[ىينرزنيتلا] يسوسلا ىبحي نب دمحأ

 ةياغ ادهتحم ناك دقو .قرشملل بهذف 270ه اورك داو ىلإ حوللاب عبسلا هيلع تأدبو

 ءالطعم هكرتف ”[قرشملل] ردقلا هاعد مث .تندرتب ©ديدحلا عماجلاب ءارقإلا يف داهتحالا

 .همون ف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىري نأ اريثك وعدي ناك هنأ هئاقفر ضعب ىل ركذف

 هب عحجرو هديب ذخأف ءهمون يف هنع هللا يضر رمع هءاج رهزألا ماجي لزنو ءرصم غلب امل
 .هديوحت عضوم يف هب فقوو «ديدجلا عماجلا هب لحخدف تندرت هب لصو نأ ىلإ هقيرط ىلع

 .مدنلا ضعب مدنف هبتناف ,ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا تكرت انه :هل لاقف

 .ط .ءت نم طقاس (ب) .يتوزنيتلا :س هك ()

 .(45 :رردلا طاقتلا عجار) .برارخوبب ريبكلا يداولاو نويعلا ةموح ىلع لطي عفترم نع ةرابع (1)
 رظنا) .م1607/ه1016 ةنس ليسلا اهبرخ امل رفاسم ئب باب جراخ وطاط نبا ةرطنق ءانب ددج (2)

 .(15 :يوارلا ةفحت
 ينب ةيواز ءيواطخلا ةيواز ءوبس داو ىلع لابرك ةيواز .فورحلا ةلحم. سافب ةيواز :يهو (3)

 .(7 4-5 :ةفحتلا عجار) .لباش يبأ ةيواز ءوبس داو ىلع ريهظ

 .649 :مقر ةمجرتلا رظنا (4)

 .777 :مقر .ع .خ ةححسن هنم (5)

 ,40 :ةوفصلا «48 :دئاوفلا يق هل مجرت «تنادورات قرش لام داولا سأرب ترزنيت ةيرق ىلإ ةبسن (6)
 .51 :تاللاجر

 .203 :ةرقبلا (7)

 .بابحلا قرفم لجسم. فرعي (8)
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 كلذل رضحيف «تندرتب ؟”ريبكلا عماجلاب عافشألا يلصي -دهنع هللا يضر- ناكو

 .نوكييو نوعشخيف «هئاكبو هعوشح ةرثكو هتوص نسحو هتءارق ليترتل هتموح لهأ عيمج
 .هئاقب عرقي نع اودع غو سياع ن مانلا فسأت « .جحلل ىشم املف

 -هنع هللا يضر- ذحأ .ادحأ هنأشب ملعي مل «ةيفحن ىشم -هنع هللا يضر- ناكو

 2 يك وتشهلا ىلع نب دوعسم يديس حلاصلا ذاتسألا نع

 .فلأو نيثالث ةنس ةجحلا يذب كلذ هجح نم هغارف دعب ةكم.هللا همحر قوتو

 يسافلا فسوي نب دمحأ (50)
 فافع يف أشن -هنع هللا يضر- ناك ,يسافلا فسوي نساحم ا يبأ نب دمحأ

 رع م را توي وام ورس ل نارام

 /-هنع هللا يضر- ناكف .نطابلاو رهاظلا ىّملع -ملعأ هللاو- "[ديري] ءنيمهسوب تنأ

 .هظفح نم ححصت حيحصلا' خسن تناك ىتح «ىوقتلاو ملعلا ةيعوأ نم ءاعو

 ءاهقف هسلحم رضحي ءملحو ملع سلحم هسلحب ءاباهم اروقو -هنع هللا يضر- ناكو
 :مهل لوقيف فقوملا لهأ كلملا يتأي» :ثيدح ركذ هيف اموي ىرجو .اهتبلط نايعأو ساف

 ءبذكلا نم موصعم كلملا نأو «عقاولا فالخب رابخإ هنأب هولكشتساف © «مكبر انأ

 ءانفلا ماقم يف ذئئيح نوكي كلملا لعل :هنع هللا يضر خيشلا لاقف «باوجلا يف اوبرطضاف
 .هباوج اونسحتساف «هريغو ”جالحلل عقو امك ؛هسفن نع بيغيف عمجلاو

 ”فيلآت هلو .مهريغو ءيديمحلاو ””يمودقلاو روجنملاو "هيبأ نع -هنع هللا يضر- ذأ

 .يعي م )0

 :ةلوزح لالعح عجار) .هتفرخ زب خيشلا لمح ىنتعا لفو «ةنيدملا ءانب كرد ءانثأ كويدعسلا هأنب )1(

2)/4. 

 .472 :مقر ةمجرتلا رظنا (2)
 .45 :ةوفصلا 255 :رردلا طاقتلا «216 :بولقلا جاهتبا ,223-ا51 :ةأرملا :يق هل مجرت (3)

 .204/1 :يراخبلا حيحص رظنا .«مكبر انأ :لوقيف هللا مهيتأيف» :يراخبلا ف يذلا (4)

 ,26/2 :ءايلوألا تاقبط :رظنا) .دادغبب لتق ,ملكتم يفوص «جالحلا روصنم نب نيسحلا نب فسوي (5)
 .(64/4 :ةلاحك مجعم

 .788 :مقر ةمجرتلا رظنا (6)
 ٍقوت «ةغللا دعاوقو ريسفتلاو تاءارقلا سافب سردي ناك يوغل يومن :يمودقلا مساق نب دمحأ (7)

 .(359/2 :ةولسلا «26/1 :يناثملا رشن :339 :ليلكإلا (67 :سابتقالا ةوذح : :عجار) .م1584/م2

 .(147 :ةيركفلا ةكرحلا عجار) .امهريغو ؛ماكحألا ةدمع حرشو «ةيفسويلا ديناسألاب ةيفصلا حنملا :هل (8)
-52- 



]43[ 

 نيرشعو ىدحإ ةنس يقوتو «ةئامعستو نيعبسو ىدحإ ةنس -هنع هللا يضر- دلو
 .نيمآ «هب هللا انعفن هيلع وقي ملو هيلع َدَرَو '”هيظع لاح ببسب فلأو

 يطانرغلا دمحم نب دمحأ (51)
 الماع املاع -هنع هللا يضر- ناك .ساف ليزن «””يطانرغلا يسلدنألا دمحم نب دمحأ

 .افوصتم احلاص انيد اريخ

 نساحا يبأ نعو «ةيفخملا ةيوازلا بحاص ©ييرامغلا دمحم يديس نع ذعأ

 قرشم لحر اذإف ءاسلجم ىتأ هنأ ىأر ايؤر ببسب هبحصو «ناوضر يديس نعو «همزالو
 خيشلا هذحأف هيلإ مدقتف .ناوضر يديس وه :هل ليقف هنع لأسف هب قدحأ دق هجولا

 املف ؛مالسلاو ةالصلا لضفأ امهنكاس ىلع ةنيدملاو ةكم هب فاط ىتح هب راسف «ناوضر

 نم ةمتخ هيلع أرقي نأب ايؤرلا هل ربعف ؛هيلع لدف ؟ناوضر هما نم ساف لهأ لأس هبتنا
 .هيلع اهمتخخف «"نآرقلا"

 تلفغف ؛عماجلاب يحول هيلع درسأ اموي تنك :لوقي -هنع هللا يضر- ناكو

 ظلغأف يدي نم هفطخف ىرسبيلا ديلا يف حوللا تلعجو «ىنميلا يديب يلجر تككحف

 لاق مث !هللا باتك هنأ تملع ام وأ ؛هلجر اهب سمي ال هديب حوللا كسمي يذلا :لوقي يلع

 املف ءلسغلل ال برشلل اهنإف ,ةصخلا نم /اهلسغت نأ كايإو ءاملاب كدي لسغاف مق :يل

 .لوقلا يل نالأ تلعف

 يف فقو اممرف .عشحتلاو رّبدتلاو هردقل ميظعتلاو هللا باتكل لالحإلا هبأد ناكو
 ةمتخلا نم تغرف ىتح هلاح اذهو «نيح دعب الإ ءاكبلا هنع عفري الو ءيكيي ةءارقلا ءانثأ

 .نينس عبرأ يف هيلع

 .فلأو ةرشع ثالث ةنس هللا همحر قوت

 هسفن ىفنف «يدعسلا نومأملا لبق نم نابسإلل شئارعلا ميلست ةلأسم ةمجرتلا بحاص ضراع (1)

 .(155-156 :نساحتا ةأرم رظنا) .يتوت ثيح نازو برق يريزوب وحن ساف جراخ
 43 :طاقتلا 117/1 :رشنلا :يف هل مجرت "بيبح"ب فرع «يسلدنألا ىلع نب دمحم نب دمحأ (2)

 .27 :ربغ نم.مالعإلا «230 :رطاعلا ضورلا ,356/2 :ةولسلا

 118/1 :رشنلا :يف هتمجرت عحار) .م1561/ه968 عيقبلا نيفد ءيسرافلا يرامغلا دمحأ نب دمحم (3)
 .(26 :ربغ نك. مالعإلا
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 بيجموب دمحم نب دمحأ (52)
 احلاص ايلو -هنع هللا يضر- ناك .09[بيحبوب] فرع ,7يسلبارطلا دمحم نب دمحأ

 ذيملت سافب لاقبلا فيرشلا دمحأ يديس بحص «بذجلا هيلع بلاغلاو «لاح لا قداص

 ةهجاوم يف تنك املف :هنع هللا يضر لاقو .هللا تيب جحو © ي واردلا دوعسم يديس

 ”"ةزمح يديس ةرايزل بهذأ الف يلمأ ةياهن اذه يسفن يف تلق ملسو هيلع هللا ىلص يبنل

 5 'يل لاقف ءملسو هيلع هللا ىلص يبنلا تيأرف «ةنيس ينتذعخأف مْ الو -هنع هللا يضر-

 يف يدحو ةزمح انديس ةرايزل نيحلا يف ْتمقف «هيبأ ُضّوِع لجرلا مَع «يبيبح اي ءدمحأ
 .مالسلا هيلع رضنلا مهدحأ :لاحر ةئثالث هربق دنع تيقلف ءفوخ تقو

 ناك هنأو «هنيعب ىذغتي غزولا نأ :يناقللا نع -هنع هللا يضر ”[ينربخأو]

 ةرضخلا هيف اذإف «هنطب اوقشو ءهلتقب رمأف ءفقسلا نم هيلإ رظني غزولاو «:ةرضحخ لكأي
 .اهلكأي ناك ىلا

 .هللا همحر ءايح ناك نيتسلا ةرشع يف هنأ الإ هتافو ىلع فقأ ملو

 يشاّشقلا دمحم نب دنحأ (53)
 :ةشاشقلل ةبسن «نيشلا فيفختو فاقلا مضب ؛”يشاشقلا سنوي نب نك دمحأ

 يضر- ناك .ةقيقحلاو ةعيرشلا مولع نيب عماجلا .ةودقلا مامإلا «نيدلا يفص «عاتملا طقس

 سانلا رجوي ناكو ؛ملسو هيلع هللا ىلص يبنلل هبح ةدشل يبنلا دبعي بقلي -هنع هللا

 .ملسو هيلع هللا ىلص هيلع ةالصلا ىلع مهعمجيو
 هخيش عم اهنطوتساف ةفرشملا ةنيدملل لحرف ءسدقلا -هنع هللا يضر- هفلس لصأ

 .ربخنأو :ك (ب) ١ .رشنلا نم حيحصتلاو «بيبحوب :خسنلا عيمج يف ()

 محرت .م1664/ه1074 ةنس هتافو تناك «ايبيلب نتيلزإ هدلبب رمسألا مالسلا دبع يديس ةيواز ليزن (1)

 .94/1 :يشايعلا ةلحر 2159 :رردلا طاقتلا «.139/2 :يناثملا رشن :يف هل

 .479 :مقرلا ف لصألاب ,هتمجرت درت (2)

 باتك عجار) .ه3و ه.ق 54 نيب ام ةكمب شاع «شيرق نايعأ رابك نم «بلطملا دبع نب ةزمح (3)

 .(38 :ذفنق نبال تايفولا

 .247 :نيتاسبلا راهزأ 2119 :ةوفصلا «495 :409 :407/1 :ةيشايعلا ةلحرلا :يف كلذك هل مجرت (4)

 .170/2 :ةلاحك مجعم 2270 :سراهفلا سرهف 2161/1 :نيفراعلا ةيده 2343/1 :رثألا ةصالخ

 .84 :مقر ةمجرتلا رظنا (5)
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 ءاج نم ابحرم :افشاكم هل لاقو ءهب بحر هآر املف «هيلإ لحرف نيديرملا ةييرتل غلب هحيش

 .هدعب ةفيلخلا وه راصو «هتنبا هحوز نأ ىلإ همزالف ءانم سبتقيل
 ؛يواتشلا هخيش لحأل ايعفاش لوحتف «ءبهذملا يكلام -هنع هللا يضر- ناكو

 .ةيبهذملا يف يفي -هنع هللا يضر- راصف «خيشلاب تعفشت :لوقي راصف

 هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع هلك "ميظعلا نآرقلا" أرق هنأ ثدحي -هنع هللا يضر- ناكو
 "7"ةيوامشعلا ةمدقملا" ملسو هيلع هللا ىلص هيلع أرق هنأ اضيأ هنع ىكحيو «مونلا ف ملسو

 .خيشلا لامكل ةراشإو ةميظع ةبقتم كلذو ءاضيأ ()[مونلا ف]
 يديس ليلجلا لماكلا خيشلا هيلإ بتكو «ةينابطقلاب -هنع هللا يضر- فصو دقو

 ,رومألا يف هيلإ دمصي ادمص تقو لكل نإف دعب امأ :هصن ام يحلاصلا دمحأ نب بويأ

 .ىهتنا كلذك ,ءكلذ ىلع هلل دمحلا :هنع هللا يضر هباحأف ءتقولا اذه دمص تنأو

 .ىمظعلا ةينابطقلا يه ءايلوألا فرع يف ةينادمصلاو

 :هباحصأل ةمجرتلا بحاص لاقف ؛نيدلا باهشب دمحأ ُبيقلت ةقراشملا ةداع تناك

 عقي هبو ءباذع باهشلاو ىءامسألا فرشأ وهو دمحأ يممساب ينوعداف هب ينوبقلت ال

 .نيدلا يفصب ينوبقلف دبال ناك نإو «ناطيش مسا اضيأ وهو .باقعلا

 مولع يف فلأو .الاحو المعو املع هقلخ يف هللا ةيآ -هنع هللا يضر- هنإ «ةلمجلابو

 ىلع يشاوح"و ءاهبساني ثيدحب ةمكح لك متو ,(7”مكحلا" حرشو ابتك موقلا
 ,مهلك نيفراعلا بهذم وهو ءادرفم 7"ةلالحلا مسا ركذ يف ةلاسر"و ؛«77"ةيندللا بهاوملا
 .كلذ ريغو

 رظنا) .ةرهاقلا ليزن يوامشعلا يرابلا دبع سابعلا ىبأل ةيكلاملا هقف يف ةيوامشعلا ةمدقملا (1)

 .(544/4 :حاضيإلا

 ةلحرلا :عجار) .ةيكملا تاحوتفلا طمن ىلع اباتك فلأ ءقشمدي سيردتلل ردصت ىلاع هيقف (2)

 .(122 :ةوفصلا «407/1 :ةيشايعلا

 .(161/1 :نيفراعلا ةيده) .اطعلا نبا مكح حرش ف ىلتسولا ةملكلا :هامس (3)

 .1973 «نانبل «توريب «ةفرعملا راد ءءازجأ 8 يف عوبطم (4)

 .قباس عجرم «ةلالحلا مسا ركذ يف ةلليطا ءوض :هاعم (5)
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 600[ رذألا] نم ,(7يلمتلا نيسح نب هلل | دبع نب دمحأ

 رسمأ .ةريثك تاكربو ةرهاظ تامارك اذ ءاحلاص انيد -هنع هللا يضر- ناك

 .هتوم /لبق هيلع نيلصملا عامتحاب

 .فلأو نيثالثو ةينامث ماع وحن يف هدلبب هللا همحر يفوت

 يكومج'رلا ىزعي نب دمحأ (55)
 الوتقم قوت هنأ هدالوأ ضعب ربخأ , © يريفعلا يكومسرلا هلل | دبع نب ىزعي نب دمحأ

 .فلأو نيثالثو ىدحإ ةنس ””روصنم هوخأو وه هرادب

 يكومسرلا ىسيع نب دمحأ (56)

 ةسمخ] ماع هدلبب هللا همحر يفوت «"”يكومرلا ىبحي نب ناميلس نب ىسيع نب دمحأ
 59 ا و نينامع و

 يح يسيإلا ديعس نب دقت“أ (57)

 '2[ىرق نم ةيرقل] ةبسن ؛"”يخيسيإلا لدعلا يضاقلا فيرشلا ديعس نب دمحأ

 . يك ومس رلا تايفو نم حيحصتلاو «يعورذلا :خسنلا عيمج يف ()

 .يكومجسرلا تايفو نم حيحصتلاو ءفلأو نيعبرأو نينثا :خسنلا عيمج ف (ب)

 .44 :نيرئازلا ةراشب «(يخيضحلا لقني اهنمو) 33 :يكومسرلا تايفو :يف كلذك هل محرت (1)

 .توارفت لامه نلمأ ةليبق نويامس تيأب عقت ةيرق يهو ."ليغإ" درفم "نلاغيإ" ايلحم قطنت (2)

 :يف هتمجرت عحار) .72 :مقرلا دنع هتمجرت رركتس «تفسنيت نيفد «لصألا يشار هنإ لاقي (3)
 .(50 :ملعلا تالاجر «26 :ةراشبلا «34 :يكومسرلا تايفو

 ةنس كلذو يلالمسلا نوسح يبأ ةصاخ نم هنوكل دمحأ نب ىلع نب دوعسم دي ىلع لتق (4)
 .(34 :يكومجسرلا تايفو عجار) .م1622/ه1

 (18 :يليقعبلا بقانم 232 :يكومسرلا تايفو :يف هل محرت .ةيراوزملا ةرسألا نم روزم ٍفوص (5)
 .8 :لوسعملا 219 :تالاحر «26 :ةراشبلا

 «ةيراوزملا ةرسألا نم رخآ صخش ةافو خيرات عم محزنملا ةافو ةنس يهكيضحلا ىدل تطلتخا (6)
 .(73 :مقرلا دنع هتمجرت رظنا) .ىسيع نب هلل ١ دبع نب دمحأ وهو

 ةيرق ىلإ بستتني هلعلو .27 :تالاجر «45 :ةراشبلا 34 :يكومسرلا تايفو :يف كلذك هل محرت (7)

 .فيضن خو اديإي نحخلاسيإ وأ «نلمأ ضوحب نيكيسيإ
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 .اريخ احلاص الجر -هنع هللا يضر- ناك 27تلماتو ةكوتشه دالب نيب لبج «”تسكلا

 .فلأو نيعبرأو ةعبرأ ماع هللا همحر يفوت

 يلمتلا ديعس نب دمحأ (58)
 نم -هنع هللا يضرح ناك ؟لامرلا تحت نم «يلمتلا بوقعي نب ديعس نب دمحأ

 .هتريس تنسحو ءاضقلا ىلوت ءحالصلاو نيدلا لهأ

 .فلأو نيعبرأ ماع هللا همحر يفوت

 يرقملا دمحأ (59)

 يرقملا هللا دبع يبأ ةيرذ نم «ةددشملا فاقلاو ميملا حتفب «7يرقملا دمحم نب دمحأ

 نع اهب ذخأف سافل لحر مل .ءناسملتب اةرعس يديس همع نع ذأ © يناسملتلا

 ءشكارمل لحر مث ؛مهريغو يضاقلا نب دمحأو «©ينادوسلا اباب سابعلا يبأو «”راصقلا

 ةعبس ماع جحلل جرحخ مث «نييورقلا عماج ةباطخلاو ىوتفلا اهب ىلوتو ءسافل عجر مث
 .فلأو نيرشعو

 ةملكلا تدرو دقو .توارفت لام عقت ةيلبج ةلتك نع ةرابع وهو ."”تسكل ن راردأ" ايلحم قطني (1)

 امنيب .يبرغلا ريغصلا سلطألا ىلع اهقلطأو «"ةسيكنه" :ةغيصب "ايقيرفإ فصو" بحاص دنع

 ةراشإ تدرو امك .ةعرد ىتح ريبكلا سلطألا بونج لمشتل نودلخ نبا دنع اهموهفم عسوت
 ءامسألا هذه نوكت نأ دعبتسي الو «تسكلا مسا لمحت لون ةقطنم لامس عقوملا ةلوهجم ةنيدم ىلإ

 .14ءهدمن6 (].2.), 0م. ©, م. 347 296/1 :ايقيرفإ فصو) .دحاو رذج نم ةقتشم

 الفأ :ىلإ ةمسقملا نلمأ ةليبق نطوم وهو «توارفات زكرم لامش يلوط ضوح ىلع قلطت :نلمأ وأ تلمات (2)
 .ىلمتلا :ب اهيلإ صاخشألا ةبسن درت ام ةداعو .فيساو سنوهحلأ «نويامس تيأ «فيسأو

 .45 :تالاجر «121/4 :لوسعملا ؛44 :ةراشبلا 033 :يكومسرلا تايفو :يف هتمجرت عحار (3)

 .توارفات لامش نلمأ ىرق نم يهو :"ْنلالْميِإوُد" :ةملكل بيرعت (4)
 «163 :ليلكإإللا ,72 :ةوفصلا (291/1-305 :يناثملا رشن 279 :تارضاحملا يف كلذك هل مجرت (5)

 .367 :ةيركفلا ةكرحلا «115 :ةيئالدلا ةيوازلا 2236/1 :يلكرزلل مالعألا :302/1 :رثألا ةصالح

 ةنس اهب فوت «سافب ةعامجلا يضاقو ظفاح ملاع .يرقملا ركب يبأ نب دمحأ نب دمحم (6)

 رشن «209 :دئارفلا طقل «121 :يسيرشنولا تايفو عحار) .ناسملت ىلإ لقنو :م1358/ه9
 .(43/2 :لاجحلا ةرد «292/2 :يناثملا

 .743 :مقرلا يف هتمجرت رظنا (7)

 .420 :مقرلا ف لصألاب هتمجرت درت (8)

 .سافب هنع ذحأي مل (9)
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 يف اننفتم ,ع ورفلا رداونو هقفلل ارضحتسم ,لوقنلل اظفاح -هنع هللا ىضر- ناكو

 .هظفحب ؟[مهيلع] رهظو لئاسم يف مهرظان رصم ءاملع سلاج امل مث .بدألا ملع
 يف ةيهقف ةلأسم هيف رظنف ءبيرغ ريسفت ىلع عقوف بتكلا قوس اموي اهب لخدو

 املف ,ةوعد يف ءاهقفلا عمتجا نأ قفتا مث ءررحو اهيف لقن ام ظفحو ("رونلا" ةروس

 رظنف «سلجملا لهأ نم لوألل هساطرق عفدو «ةلأسملا كلت نع لحجر مهلأس اونأمطاو اوسلج

 .يرقملا خيشلا غلب نأ ىلإ اذهل اذه هعفد مث «هيلي يذلل هعفدف «باوجلا رضحتسي مل هنأكف

 .نوبجعتيو هيلإ نورظني اولعجف «ظفح امك باوجلا بتكو هذخأقف

 .لاق امك رمألا اذإف «نيحلا يف ريسفتلا

 جوزتو «بولقلا يف ةناكمو ةرهش هل تلصح ىتح رصم. -هنع هللا يضر- لزي ملو

 .هاضتقا رمأل اهقلط مث ءمهدنع فرشلا ةياهن كلذو «نييئافولا انتداس اهتويب مظعأ نم

 ةكربلا ميظع «قالخألا ثمد اعضاوتم هردق ةلالج عم -هنع هللا يضر- ناكو

 نسم ماشلاب اموي ج رحخ هنأ ةرهاظلا هتامارك نمو .ةرايزلل اريثك ماشلا مدق .تاماركلا رهاظ

 يلولا كلذ حيرضل لصو امف ؛"نآرقلا" ةءارقب أدبف ءاهئايلوأ نم يلو ةرايزل قشمد ةنيدم
 .ةفاسملا برق عم 'ميظعلا نآرقلا" متحخخ ىتح

 ف بيطلا حفن" :اهنم فيلآت هلو .ايتفلا يف عرولا ديدش -هنع هللا يضر- ناكو

 ةمامكلا راهزأ"و «©"ضايع ةمجرت ف ضايرلا راهزأ"و «2””بيطنخلا نباو سلدنألا رابخأ
 كلذ ريغ هلو «ةفرشملا ةنيدملاب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر راوحب هفلأ «7”'ةمامعلا ف

 ةنس لوبمطصا نم هعوجر دعب -ليق ام ىلع- امومسم ماشلاب هللا همحر يفوت

 .ةنم أوهس رصك. تام هنأ ةرايم خيشلا ركذو «فلأو نيعبرأو ىدحإ

 «بيطنلا نبا نيدلا ناسل اهريزو ركذو بيطرلا سلدنألا نصغ نم بيطلا حفن :لماكلا همسا (1)
 .سابع ناسحإ :قيقحت «ىازجأ ةينامث يف 1968 ةنس توريبب عبط

 .نيرخاو تيوات نبا قيقحت .ءازجأ ةسمخ ف فاقوألا ةرازو لبق نم, 1985 ةنس عبط (2)

 مقر تحن .ع .خ.م) تيب 320 يف ةيوبنلا ةمامعلا يف زجر «ةمامعلا فرش يف ةمامكلا راهزأ (3)

 .ع ومحب نمض (ش4

 .118 :ةيئالدلا ةيوازلا يف هبتك ةمئاق رظنا (4)
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 يكوتشهلا يلع نب دمحأ (60)
 ءالضفلا نم -هنع هللا يضر- ناك ؟”يديعسوبلا يكوتشه لا يلع نب دمحأ

 نمحرلا دبع نب دمحم يديس نع ةييرعلاو هقفلا ذمخأ .هتيالو ىلع قفتملا ءاحلصلاو
 «تام نأ ىلإ معنملا دبع نب ديعس نب هللا دبع يديس حلاصلا خيشلا مزالو , 2 يفيسرغلا

 .يفوت نأ ىلإ «9ةيحابصملا ةسردملاب ماقأو سافل لحرف

 نب هللا دبع خيشلا ىلعو «هزاجأو هحفاصو شكارم.اباب دمحأ خيشلا ىلع اضيأ أرقو

 يديس حلاصلا ملاعلا هيقفلا يديس ترحجأ :لاقف هتزجتسا :لاق .يجاهنصلا رهاط نب يلع

 يل فرعت ل ةبسن هتدجوف ؛يجاهنصلا ”[يبسن] يف هلوق تلمأتف .يجاهنصلا يلع نب دمحأ
 هنأ تملعف ءكلذك بسنلا تدجوف نيمدقألا دادجألا لوصأ ف تفحبف «نييرقألا يئابآل الو

 يبأ نب مساقلا يبأ يضاقلا هيقفلا ىلعو /.تافشاكملا قيرط نع كلذ ىلع علطا

 ف اهفلأ يلا 9"ةروصقملا" هنم عمسو «يرقملا سابعلا يبأو رشاع نبا نع سافبو «(”ميعنلا
 ”نآرقلا روس

 الو ليلقب ال اهنم كسمت امف ءايندلا يف سانلا دهزأ نم -هنع هللا يضر- ناكو

 رضحيو «”يسافلا نمحرلا دبع يديس دمحم ابأ مزالو ؛:ةسردملاب ةدابعلل درحت «ريثكب

 الل ةسردملاب نكسم للحأ عد :هل لاق ءاذه نع ا2مئنغ فَ تنأ :هل لاق اذإف ءهسلحب

 .ةسردملا اهيلع تسبح ىلا ةءارقلل اكرات نوكأ

 .ةوفصلا يف ام انتبثأو ءنيغ :خسنلا عيمج يف (ب) .يسفن :خسنلا ةيقب فو «ت ف اذك (

 هتمجرت رداصم عم «370 :ةيركفلا ةكرحلا رظنا) .ةكوتشه ةليبقب "ديعسوب تيأ" ىلإ ةبسن (1)

 .(70 :مقر شماحلاب

 ' .400 :مقر ةمجرتلا رظنا (2)

 هللا دبع نب حابصمل ةبسن مسالا اذهب تيمسو :م1347/ه747 ةنس نيرملا نسحلا وبأ اهديش (3)

 :عحار) .نييورقلا ةودع نم ليوطوب يحب عقتو ءاهب سيردتلل ىدصت نم لوأ هنأل يتولصايلا
 .(176/3 :اصقتسالا 2111 :سأآلا ةرهز نيج قحلم «336 :ةونجلا

 (212 :يداحلا ةهزن :يف كلذك هتمجرت رظنا) .م1623/ه2 ةنس كلذو سافب ةناطبرزلا يح

 .(252 :ةيركفلا ةكرحلا 234 :بولقلا جاهتبا 2147/1 :يناثملا رشن
 .(118 :ةيثالدلا ةيوارلا رظنا) .نآرقلا روس ف ةروصقملا (5)

 .538 :مقر ةمجرتلا رظنا (6)

-59- 



]45[ 

 هقشيف «©”نوديزلا يداول جرح هلسغ دارأ اذإ دحاو بوث الإ هدنع نوكي الو
 فصنلا لسغو هب فحتلا لوسغملا فح اذإف ءرخآلا لسغيو امهدحأب فحتلي ؛نيفصن

 اهبهو ضرأ يف [هدييب] هثرحي عرز نم الإ توقتي ال ناك امك .هطاخ فح اذإف ءرخآلا
 يضر- هبأد اذهو ءاهب غلبتيف رانلا يف اهلعجيو هديب ةصرق نجعيف «نيدلاو ريخلا لهأ ضعب هل
 اياطعلاو ةريثكلا ةرفاولا تاقدصلاب ةديعبلا قافآلا نم هنودصقي سانلا نأ عم -هنع هّللا

 .انيع الو ادي كلذل دمب الف «ةليزجلا

 نأ دعب ىضرملا ضعبل ةبرش كلذ هقيقد نم لوان هنأ -هنع هللا ىضر- هنع ىكحيو

 قايرت لالحلا :هنع هللا يضر لاقو «هنيح نم يفوعف اهبرشف «نمزملا هضرم ءابطألا ىيعأ
 .لاقع نم طشن امنأك ناك الإ لالح نم ةمقل ضيرم لكأ امو «ةبعصلا ضارمألا

 هنأل نييورقلا عماج نحصب يشي نأ بنجتي هعرو ةدشل -هنع هللا يضر- ناكو

 ا””[رخآ] باب نم عماجلل لخديف ءرحألاب رمألا ةالو ضعب هشرف

 دنع هيلع ىَلَصُي نأ ىصوأو «فلأو نيعبرأو ةتس ماع -همحرو هنع هلا يضر- يلون
 افرحنم ءاجق .هداهتجا بسجن هتوم لبق هربق رفح هللا همحر ناك و .ةنسلل ءايحإ هربق

 .نيرهاطلا ءافرشلا رباقم يف نفدو «كلانه لا روبقلا نع “2 '[اريثك]
 حرشلا اذه /نم تعرف امل :"نيعملا دشرمل هحرش" رخآ يف ةرايم خيشلا لاق

 لهأ ديسو هرصع ملاع ,ةماهفلا ةكاردلا ةمالعلا ملاعلا لجألا ديسلا هيلع تفقوأ كرابملا

 هللا ىقبأ ءيديعسوبلا يسوسلا دمحأ سابعلا ابأ يديس دباعلا فراعلا دهازلا عراولا .هتقو

 .رت هرظنا ؛هرخآ ىلإ ؛هتمرح مظعو ءهتكرب
 لذب"و «©"ءافرشلا لئاضف ف ىفلزلا" :اهنم ةريهش فيلآت -هنع هللا يضر- هلو

 ردب لهأ يف ردبلا قارشإ"و «”””ةحصانملا
 .س نم طقاس (ج) .ع نم طقاس (ب) .هدلبب :س ءت ءم (أ)

 .(212/2 :ةولسلا عجار) .نالسيو داو ىمسي ناكو «ةنيدملا نم هجورخ دنع ساف داو ىلع قلطي (1)

 ىلع عبط ؛"نيدلا مولع نم يرورضلا ىلع نيعملا دشرملا حرش يف نيعملا دروملاو نيمثلا ردلا" :همسا (2)
 .ه1283 ةنس رجحلا

 :مقر تحن ةيناتكلا ةنازخلاب ةخسن هنم دجوت "ىفطصملا لآب برقتلا ف ىفلؤلا ةلصو" :هامس (3)

8. 
 مهديناسأ ركذو هخياشمل هيف محرت :م1637/ه1047 ةنس هفلأ ."ةحفاصملا لضف يف ةحصانملا لذب" (4)

 .(248 :سراهفلا سرهف عجار) .مهتازاجإو
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 يسانكملا يضاقلا نبا دمحأ (61)

 -هنع هللا يضر- ناك ؟”يسانكملا ةيفاعلا يبأ نب يضاقلا نب دمحم نب دمحأ

 رصتخم متخيو ملعلا رشنب اينتعم «ملعلا نونف عيمج يف هرحبتو هردق ةلالج عم اعضاوتم

 .بناجلا نيلو «ةينلا نسح ءامئاد هبأد كلذ ءرهشأ ةعبرأ يف "ليلخ
 ,2ةيفاعلا يبأ نبا نيعي لحرلا اذه ىلإ نحن انتبسن :لوقي -هنع هللا يضرح ناك

 نمو تيبلا لهأ دبع ينأ هتكئالمو يلع هللا دهشأ ينإف ءهاضرأ ال تيبلا لهأ عم هلعف نكل

 .نيما «ةيفاع ف مهبح ىلع هللا انتامأ (مهيبحم

 قرشملل لحرو .مهريغو ””يرديلا بوقعيو ءروجنملاو ءراصقلا نع هللا همحر ذأ
 ماس خيشلاو «”يمقلعلا ميهاربإ نع هب ذعأو ؛هخياشم يقلو «ىلوألا ةرملا يف

 ,””يفارقلا ردبلاو ءباطحلا ىيحيو :«يناقرزلا ةلجف نب فسوي خيشلاو «””يروهنسلا
 .ميظع لامك روصنملا ناطلسلا هادتفاو © ودعلا هرسأف قرشملل ايناث عجر مث .مهريغو

 ءاملع يف سابققالا ةونج"و :«2 7”لاحرلا ءامسأ ف لاجحلا ةرد" :اهنم ءفيلآت هلو

 .65 :مقر شماهلاب هتمجرت رداصم عم «368 :ةيركفلا ةكرحلا عجار (1)

 ندم ةدع ىلع ىلوتساو ساف نع ةسرادألا ىلحأ يذلا وهو «نيبسانكملا نرفي نب ءارمأ نم (2)
 يبأ نب ىسوم ىلإ ةرسألا باستنا ةحص يف نعطي نم كانهو .م953/ه341 ةنس قوت «ةيبرغم
 بجي ام فيرعتلاب نيملسملا كولم حصن :عجار) .(هق18.ت) كاكسلا نب دمحم اصوصخخ ةيفاعلا

 .(340 :ةوذحلا «(1258 .م.خ.م) ماركلا تيبلا لآ قوقح نم مهيلع

 دبعو يرغطملا ىسوم نب يلع نع ذخأ .دشار نبا ىنكي «يلزاون هيقف ؛يرديلا ىسحي نب بوقعي (3)
 36/3 :لاجحلا ةرد 558 :ةونذجلا رظنا) .ساف ةنيدمب (م1591/ه999.ت) نيقس نمحرلا

 .(540 :ليلكلا

 عجار) .م1585/ه994 يفوت «ةيوار ثدحم خيش «يمقلعلا يلع نب نمحرلا دبع نب ميهاربإ (4)
 .(433/8 :بهنذلا تارذش «203/1 :لاجحلا ةرد (87/3 :ةرئاسلا بكاوكلا

 .741 :مقرلا يف هتمجرت رظنا (5)

 .790 :مقر ةمجرتلا رظنا (6)

 .324 :مقرلا يف هتمجرت عجار «يقارقلا ىبحي نب دمحم (7)

 نم رسألل ضرعت هنأ الإ ,م1586/ه994 ةنس نيينامثعلا ىلإ ةيمسر ةمهم ف روصنملا دمحأ هلسرأ (8)

 .(326/1 :فاحتإلا عجار) .نابسإلا ةنصارقلا لبق

 نرقلا نيي ام ةفوصتملاو نايعألاو ءاملعلا مجارت نمضتتو ؛ناكلح نبال "نايعألا تايفو" اهب ليذ (9)
 .ءازجأ ةثالئ ف 1970 ةنس سنوتب عبط ءرشاعلا نرقلا رخاوأ ىلإ عباسلا
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 ةيكلاملا نيب هب اميف لمألا لين"و 0" رولا ناطلسلا رثآم يف روصقملا ىقتنملا"و «0”س

 هرضحي «””نيرابألا عماجب "يراخبلا حيحص" هسرد ام رخآو كلذ ريغو :"لمعلا ىرح

 (0) شاع نبا دحاولا دبع يديس هيقفلا ةلودلا ئراقو ةبلطلا نويع عيمج

 لك سلجم لك رعخآ ف نيرضاحلا 9[زيجي] ةمتخلا هذه يف -هنع هللا يضر- ناكو

 :همظن نمو . 0 دنع امبسح - دحاو ثيدح يف ولو عم نمل ةياورلا ليصحتل موي
 مى نينا هيئات عي عطشان

 يشب ُهِنِسَراَفاَموْفْصَو وُدَو هنا ة7 5 نضيلا

 .فلأو نيرشعو ةسمم ماع هللا همحر يفوت «ةئامعستو نيتس ماع دلو

 يناوطتلا يرييربلا دمحأ (62)

 ذأ ؛قيرطلا يف ةخخسار مدق هل -هنع هللا يضر- ناك 2يناوطتلا يربيربلا دمحأ

 يديس ربق اموي رازو .تافشاكم هلو ةبحملا يف لاع ماقم هلو «ءيسافلا نساحملا يبأ نع

 اولصف هدنع برغملا ةالص مهتكردأف يسافلا نم رلا دبع يديس عم ©ليعامسإ نب , سارد

 لوقي هنإ :لاق ءال :اولاقف ؟خيشلا اذه مكل لوقي ام نوعمست الأ :هباحصأل خيشلا لاقف

 .مكبولق هللا ايحأ يعضومو يربق متيبحأ :مكل

 .ربخي :ك «م ()

 ءروصنملا رادب عبط «"ساف ةنيدم مالعألا نم لح نم لك يف سابتقالا ةونج" :لماكلا همسا (1)
 .1973 ءطابرلا

 يف ارخوؤم عبط 21980 «طابرلا «خيراتلا يف ايلعلا تاساردلا مولبد لينل ثحب ءقوزر دمحم قيقحت (2)

 .1986 ءءاضيبلا رادلا «نيأزح
 .98 :ةيئالدلا ةيوازلا يف هتافلؤم ةحئال رظنا (3)

 .بتك ةنازخو نايملع نايسرك هيف ناك و «نيراطعلا ةسردم نع ديعب ريغ نييورقلا ةودعب عقي (4)
 .(686 .ص «7 :مقر شماهلا 2388/2 :نييورقلا عماج :عجار)

 .667 :مقرلا ف ةلماك هتمجرت درت (5)

 .وذ :نم واولا هنزوب لحخأ ءنزولا طقاس يناثلا تيبلا نم يناثلا رطشلاو ,فيفنلا نم (6)

 .81 :ةوفصلا (345 :ربغ نم.مالعإلا «117 :بولقلا جاهتبا 6 :عامسألا عتمم :يف كلذك هل مجرت (7)

 روهشم هربقو (م968/ه357 يفوت ءساف ىلإ نونحس ةنودم لخدأ نم لوأ وهو ءدهاز ةلاحر هيف (8)
 (227 :ليلك إلا «130 :رونلا ةرجش «91 :ساطرقلا «143 :ةآرملا :عجار) .حوتفلا باب جراخب

 .(34 :رطاعلا ضورلا
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 .فلأو نيرشع ماع -همحرو هنع هللا يضر- يفوت

 يتولصايلا دمحم نب دمحأ (63)
 ةرهاظلا ةيالولا لهأ نم «2يتولصايلا /”ثراولا دبع يديس يلولا نب دمحم نب دمحأ

 نينس تيب يف هدنع ناكو «ءاتشلا يبأ ةذمالت نم -هنع هللا يضر- ناك .ةرهابلا تاماركلاو

 .مهيلع هتكرب ترهظو هجو لك نم هوؤاجو هيلع سانلا بكناف «هقلطأ مث ةلسلس يف

 الإ هدالب يف سلجي الو «هنم ريخ لك ىري هخيش يف ابئاغ -هنع هللا يضر- ناكو
 الإو ءلعفت امعنف ىلاعت هللا ركذت تنك نإ :هباحصأ ضعبل لوقي ناكو .هتهج البقتسم

 ؛نيعلا ىلإ هعم ناك نمم لجر مدقتف «راغص راوج هدنع نيعب هباحصأ عم اموي رمو .دقراف

 يضر خيشلا هل لاقف ءراغص راوح يه امنإ :لحجرلا هل لاقف !عجرا عجرا :خيشلا هب حاصف

 .غدللا يف ءاوس نهراغصو نهرابك براقعلاك نهنإ :هنع هلل

 .فلأو نيرشعو دحاو ماع امومسم ىلاعت هللا همحر يفوت

 يتورهمتلا ميهاربإ نب دمحأ (64)
 .ةقيقحلاو ةعيرشلا رحبو ءربكألا فراعلا يعردلا يتورحخمتلا ميهاربإ نب دمحأ

 هللا دودحل نيظفاحلاو «قحلاب نيمئاقلاو «نيفراعلا رباكأ نم -هنع هللا يضرح ناك

 .ةعدبلا دامحإو ةنسلا ىلع نيظفاحملاو

 ناكو :هصن ام هفصو يف ©رصان نب نيسح يديس حلاصلا ملاعلا هذيملت لاق
 انعفن « ©نيسح نب هللا دبع يديس خيشلا ليكو -هنع هللا /يضر- دمحأ يديس انذاتسأ

 هرومأ عيمجو راوزلاو ءارقفلا ةظعومو «نيديرملا ةيبرتو ركذلا نيقلت يف هناسلو «هب هلا

 «175/1 :يناثملا رشن 259 :رردلا طاقتلا ء135 :عامسألا عتمم 5 :ةحودلا :يف كلذك هتمجرت عحار (1)

 .54-57 :لاورز يب ةليبق «181 :رابحلا ةحنم 2156 :ليلكإلا

 ىلإ ةبسن اهنإ اضيأ لاقيو ,نواشفش برق ةرامغ لئابق نم يهو ؛تولصي وأ وصلاي نب ىلإ ةبسن (2)
 .(363/2 :نييورقلا عماج عجار) .ةرسألا دج وهو ولصي

 .204 :مقر ةمجرتلا رظنا (3)

 هراشب 275 :ةوفصلا 214 :ةعصرملا رردلا 2116 :رردلا طاقتلا «21/2 :يناثملا رشن :يف هل مجرت (4)

 .(ج506 .ع.خ .م) رصان نب نيسحلا ةسرهف «53 :نيرئازلا
 .255 :مقرلا يف ةلماك هتمجرت يتأت (5)

 .643 :مقر ةمجرتلا رظنا ءيقرلا نيسح نب هللا دبع (6)
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 امل -هنع هللا ىضر- نيسح نب هللا دبع يديس خيشلا نأ -هنع هللا يضر- انربخأو .اهلك

 .ايقش هيلإ قوسي الأ هبر نم دهعلا ذحأ «دابعلا ةسايس هللا هدلق

 نمو «زاح انعباط هيلع عقو نم :لوقي -هنع هللا يضر- هللا دبع يديس ناكو
 يديس ناكو .ىلاعتو كرابت ىلوملا لوقي ام رظناو ءالعو لج هدنع هل انعفش هللا يف انبحأ

 ةليلو نينثالا ةليل الإ هجاوزأ ىلع لحدي الو ءتام نأ ىلإ ائيش ليللا نم ماني ال دمحأ

 .جرخي مث ةعاسو ةئينه ثكمي مث لخدي «سيمخلا

 هللا يضر- خيشلا هب هرمأ امبسح اموي رطفيو اموي موصي -هنع هللا يضر- ناكو

 يركس يبأ نم ةرمت ةرشع عبس هتوق ناكو .دابعلا لقُّيو ءابعألا نم لمحت اًمِل -هنع
 ءاسح هقرافي ال ناكو «مقل عبرأ ءاهزو سوقف يبأ ماقم موقي هنم كرفملا نأ ربخيو ,كرفملا

 لكأب مهرمأف ؛هموق بولق ةوسق هبر ىلإ اكش ءايبنألا نم ايبن نأ ثيدحلا يف امل ءسدعلا

 0 8 . م كر
 "”.هبولق تقرو هولكأف ءسدعلا وهو :دضلبلا

 ةرظنلا ناسنإلا يف رظني ال «هناوأ ةبوجعأو هنامز عيدب -هنع هللا يضر- ناكو

 مهتاجردو مهمايأو نيحلاصلا تاماقم.افراع ناكو .هريمض يف امو هدصق فرع الإ ىلوألا

 نالف قوف نالفو ءةدحاو ةحرد يف نالفو نالف :لوقيو ءاتاومأو ءايحأ مهلاوحأو

 ةسفن سانلا يف هدهجو ؛سانلا دالوأ لمح ىلع ردقي ال هنكل يلو نالفو ءرثكأ وأ نيتحردب

 تيأر امو ءاّمضِحم ارم مركلاو ءاطعلا يف ناكو .كلذب هنم فرعأ تعمس الو تيأرام

 يصر- اموي ىل لاقو .هللا همحر يفوت نأ ىلإ ةركب لك هيلع ميلستلاو هتيواز تمزلو

 ا يو ا ا :-هنع هللا

 .هلاح صقتتنا «هلامك لبق

 .ةربقملا :نو س فو ءرصان نب نيسحلا ةسرهف ف اذك ()

 هللا ىلإ اكش ءايبنألا نم ايبن نإ :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :هصنو «ةريره وبأ هاور (1)

 قري هنإف ءسدعلا اولكأي كموق ْرُم نأ -هالصم ف وهو- هيلإ هللا ىحوأف ؛هموق بولق ةواسق
 اذه دنس لوح اقيلعت "يناثملا رشن" بحاص دروأ دقو .ثيدحلا خلِإ ...نيعلا عمديو «بلقلا

 .(24/2) .ثيدحلا
 .374 :مقرلا يف هتمجرت عجار (2)
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 ةرم ىل لاقو .دولخلا راد ىلإ ةبانإلاو رورغلا راد نع يتاجتلا :يل لاقف ءاموي هتيقلو

 لوقت نأب ولو ءاهمايقو ةنس مايص نم بولقلل عفنأ سفنلا تاوهش نم ةوهش كرت :ىرخأ
 "”.يهاربإ نب ىلع يديس هيأ ةرايزل ةربقملا تلخدو .ئّقسا تلاق نإ ةعاس يربصا اه

 :لاقف يلإ تفتلاف «هربق دنع يمامأ -هنع هللا يضر- هتدجوف ءارحس

 © يتلا يِفِوههجِّمِهَةَماَهَو  ىّرْثلا يِفُهَلْخِإ رد

 هل تيضرام يف الإ ادحأ نوكي الو «هتبتر تلع ءممحلا يف الإ سانلا تقزتفا امو

 يديس بطقلا هابأ نأ (3)ةن وميم ”[انتديس] همأ نع يكحي -هنع هللا يضر- ناكو .هتمه

 يعي ءاذه انبحاص مهل رهظي اريح هدابعب هللا دارأ نإ :اه لوقي ناك 2 هللا دبع نب ميهاربإ

 تنأو كسمأ ةثالثلا هللا اناطعأ ام عمتجا ولو ؛مهتسايس هدلقيو ءنيسسح نب هللا دبع يديس

 (57ِميِظَعْلا لضفلا وذ ُهللاَو ءاَشَي ْنَم ِهيِتوُي هللا لضف َكِلَذِإل هرصنخ رفظ غلب ام كابأو

 520 نيس قوم وبلا لك هلا :-هنع هللا ىضر- دمحأ يديس مالك نمو

 ولو ؛قيرطلا نم الإ عجر نم عجر ام ؛ءيش هنم ءيجي ال هنأ ملعاف ءصخرلا عبتي ديرما

 :عحجر ام لصو

 هيرو رس يرسسرلا 8 روح ربنا
 .بارتلا هلدأ وأ «نيعبرألا يف لحخدي ىتح يديرم نم حيرتسأ ال

 رتق نمف ؛فافكلا هل نومضم 27يزاغلا يديس ريقف :لوقي -هنع هللا يضر- ناكو

 .كلذك هومتيأر نمو «هنيدو هسفن لبق نم يتأ امنإ هنأ ملعيلو .هسفن شتفيلف هقزر هيلع

 :عجار) .هرمع رخآ يف ىمعلاب بيصأ ؛يراصنألا ميهاربإ نب دمحأ قيقش وهو دهاز ٍفوص (1)
 .(ةقرفتم عضاوم) يرصانلا ةسرهف 2300 :ةعصرملا رردلا

 5 فورعملا يرصبلا دمحأ نب يلع نسحلا يبأل ةعطق نم تيبلاو ءبراقتملا نم (2)

 .(687/1 :نيفراعلا ةيده رظنا) .(م1032/ه423.ت)
 .514 :مقر ةمجرتلا رظنا (3)

 رردلا :عجار) .هتافو دعب ةيوازلا رومأ ىلوت ءيعردلا يجاحلا ىلع نب دمحأ نع ذأ ءدهاز ىلو (4)

 .(416/1 :ةاعولا ةيغب «130-131 :ةعصرملا

 .20 :ديدحلا (5)

 .زحرلا نم وهو 2(م933/ه321.ت) ديرد نبا هروصقم نم (6)

 .189 :مقر ةمجرتلا رظنا (7)
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 ءاندالوأ ىلع ربصن الو انسفنأ ىلع ربصن نحنو ؛هتيدو هسفن لبق نم ينأ امنإ هنأ اوملعاف

 ©راع] ملعم يل اونباف «هللا هذخأي ملف مكاذآ نمف ءمكنيد ف مكدهج اولذبا

 / .عماسلا بلق اهل قشني داكي ةليوط تارفز هل «ىلاعت هللا نم فوخلا ديدش ناكو

 ىنكس تدرأ :لاقو مسبتو هرصب عفرف ءىحض اموي -هنع هللا يضر- هيلع تملس دقو
 هب ملعأ هللا ام يبلق يف عقوف «كل انذأ دقف ؛ملعلا بلط نم كتحاح ءاضق دنع '”نالغا

 همالك نم ترعشتساف ؛مهناطوأ ةرواحجمو مهترواحب ىلع تمزع ذإ ؛خايشألا ةقرافم نم
 عضوملا اذه نم ةحودنم الو دب هل سيل كوحأ دمحم يديس :لاقو .هب ىنكسلا عوقو

 .هناطيتساو

 ماع هتضور يف هللا دبع يديس بطقلا ىلع لوخدلا ىلع ىل بحاصو انأ تأطاوتو

 هآرو ,ثالث دعب ناك املف ؛ملسو هيلع هللا ىلص ىفطصملا ةيؤر يف هب عافشتسالاو «هتافو

 يل عقو ام.هتربخأف دمحأ يديس ىلع تلد ءانأ تيقبو ملسو هيلع هللا ىلص يجححاص

 بلطاو خيشلا ىلع لخدا نكلو «كلذ لقت ال :يل لاقف ءاملسم تسل ىئلعل :تلقو «يبحاصو

 ىلإ هتيشامو «©”تورخمتب ةبراغملا دلب عاركب ملسو هيلع هللا ىلص هتيأرف ءتلعفف ؛كتجاح
 .تهبتناف «عجرأ ىتح ينرظتنا :لاقو ءاعضوم لخدف «يىلع يديس تيأ دجسم برق نالغا

 يضر- ميهاربإ نب دمحأ يديس خيشلا ةراشإب يحخيشو يقيقش ةقرافمو نالغا ىنعس تنقيتو
 .نالغا ىلإ تورحخمت نم ملسو هيلع هللا ىلص ىفطصملا يناشاممو -هنع هللا

 .هينارأو ءءانحلا ةعيرز نم افطق ذخءأف «ةيوازلل ءانحلا ةعيرز دصح يف اموي انكو

 باط امف ءءانحلا ةعيرز يف ىتح ؛ءيش لك يف اهعادر هللا هسبلأ ةريرس رسأ نم :يل لاقف
 .ةرضخ هترمح تلع بطي مَل امو .ةرفص هترمح تلع هنم

 هتبحمو هتبحصب دبتسملا هنأ نظ الإ دحأ هسلاج ام هنأ .همظعو هقلخن نسح نمو

 .سانلا عيمجج نود

 .م ف ران (أ)

 داول ىرسيلا ةفضلا ىلع ملك 20 دعب ىلع ةروحلاز لامش عقتو «ةعرد لهأ ةغل ف ةيقاسلا نيعت (1)

 .(536 :ةيركفلا ةكرحلا 2131/1 :يرتشملا ةعلط :رظنا) .ةعرد

 فصنلا يف يراصنألا دمحأ نب رمع اهسسأ ؛ملك 22 دعب ىلع ةروهلاز قرش بونج عقت (2)
 يداو يف ةرامعلا رحآ اهنوكل «ةريخألا :ةيغيزامألاب اهانعمو ءرشاعلا يرجحلا نرَلا نم يناثلا

 .(549 :ةيركفلا ةكرحلا عجار) .ةعرد
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 نم افلأ نوعبس سمشلا عولط دعب ىلإ حبصلا ةالص نم هدرو نأ غلب ام يف ناكو

 دنع هدي رتفي ال ناكو .مامتإ يف ةالص الو اركذ الو ةءارق هنم فحخأ تيأر امو «ةلليهلا

 .ةقرو بلق نيترظن وأ ةرظن رظن املك «قاروألا بلق نم بتكلا يف ةءارقلا
 ةنس هليل /ساعنلا كرتو هسفن دهاحج نمو «مامتإ يف ةفيفح لادبألا ةالص :لوقيو

 هنع تلاز ةضيبلا ةنز هلكأمو هتضاير يف غلب نمو «هدوجو يف ةليحلا تَّرَعو ءرهسلا دوعت

 ةديدش ةريغ باحصأ اوناكو «ريمحلا الإ نوبكري ال -مهنع هللا يضر- اوناك و .ةوهشلا

 ظعوب نورمأيو .هنيح يف هورسك كلذ لعف نمف مهريغ مهبحاص فرعي نأ نولبقي ال

 .حرطي وأ ذبني نأ ريغ نم عحري ىتح هترجاهمو ءارقفلا انناوخإ نم قيرطلا فلاح نم
 ةسمخ فحصملا نمو .ةعمجلا موي همتحو موي لك ثلثلا ”تاريخلا لئالد" نم مهدروو

 .يردأ ال "هيبنتلا" نمو «بازحأ

 يبنلا ىلع ةالصلا ءاشعلاو برغملا نيب اميفو موي لكل عبرلا دمحأ يديس نع ىكحيو

 لك ربد رافغتسالا نم ةئامو ؛دودعم درو موي لك مهل "دابع نبا" يفو ءملسو هيلع هللا ىلص
 "7كلذك مهدنع روهشم ملسو هيلع هللا ىلص يننلا ىلع ةالصلا نم ةئامو ءسمخلا نم ةالص
 .ائيش تاهبشلا ىطاعتي نمو لامعلاو ةالولا اياده نم نولبقي ال مهيلع هللا ناوضر اوناكو

 ىلع هقيرفتو هذأ يف -هنع هللا يضر- هللا دبع يديس ربكألا خيشلل ليق دقو
 يب ناك و ؟ةرذعلاب يدي خيطلت ىلإ ئيئجلت ةرورض يأ :لاقف «بارطضالاو ةجاحلا ديدش

 يديس اي :هل تلقو «نيطب هل تيرعأو هتيتأف ءهرمأ نلاهو يضرمأ يترس قوف قتف
 «نالا ىلإ طق اعجو هب تسسحأ امف «ىل اعدو هديب هيلع حسمف «يئاد ىلإ رظنا ,يالومو

 هتيتأف ءنييعب عجو ةديدع يلايل ةرم ينرهسأو .ةنس نيسمخحو عبس وحن كلذل ىضم دقو

 هنيح نم عحولا بهذف «ئيع اهب حسمف بازتلاب اهقصلأف «هنع هللا يضر هتبابس ْف ثفنف
 .طق نكي مل نأك هتيلكب

 دنع ةيوازلاب لزنيو منغلا يف رجتي ةعردل ةراجتلا دوعت ©ةلاتشف نايعأ ضعب ناكو

 ةقيرطلاف «هيلإ راشملا بيترتلا ةيمازلإ مدعو ءركذلل ادامع اهرابتعاب ةلليلا ىلع دامتعالا بناج ىلإ (1)

 يورقلا طسولا بساني ام سانلا لاوحأ ةاعارمو فتيدأت ةلوهسو درولا ةطاسب دمتعت ةيرصانلا

 لحاد قطانم ةدع يف ةقيرطلا هتفرع يذلا لابقإلا رسفي ام اذهو «نيديرملا ةماع هيف شيعي يذلا

 .(57/5 :لوسعملا :324 :ةليلجلا ةردلا «336 :ةعصرملا رردلا عجار) .هحراخخ وأ برغملا

 رظنا) .اهنم ملك 15 دعب ىلع لالم نب قرش لامث عقت ةيرق يهو «نلاتشفيإ ةملكل بيرعت (2)

 .(644 :مقر شماهلا 2259 :فوشتلا
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 املف ءدصرم لك هلاودعقو «ةضيرع /لاومأ هل تناكو «هلام بهنب تاقرطلا يف "7لحاسلا ]34[

 ىلع بهذا :هل لاقو ءرفسلاب اموي هرمأ ةيوازلا يف ماقملا هب لاطو مهئاوعرا نم ذاتسألا سئي

 .هنع هللا يضر خيشلا هعّدوو :هعم نمو رجاتلا جرخخف «هفنكو هظفح يو هللا ةكرب

 بثو ذإ ؛هلامو هوذخأيل داّصّرلا هيلع جرح ©ةساملجس قرط ضعبب ناك املف

 .هدحو هسفنب مهنم دحاو لك رف ىتح رغب رغش مهقرفو مهنتشف «لئاه ميظع عبس مهيلع

 عم صلاخلا يراوحلا زبخلاو رمتلا مهمعطأف ةرايزلل اموي ©”ةواتكل نايعأ هيلع لحخدو
 زبخلا اندالب يف وأ .يديساي :هل اولاقف «هتنوخخس نم روعي وهو 7 اسعلاو] نمسلا

 .ساف ةنيدمم هللا ف تمخأ انل ُهَنَذَم امنإ :لاقف ؟يراوحلا
 لاقو .هتبترم نع هللا هطح هتبترم قوف ىعدا نم :لوقي -هنع هللا يضر- ناكو

 دبع يديس لاق :لاقو «ةديدج «7[راد] يف موي لك انّحاص :هنع هللا يضر يزاغلا يديس
 ىأر نمو .هابأت سفنلاو ةمعن لومخلاو .هاضرت سفنلاو ةمقن روهظلا :هنع هللا يضر هللا

 ادغهل حتف امف ءاهيف خطلت وأ هديب اهسمي وأ ةرذعلا يف طبختي هنأ رونلا ملاع يف مكنم

 حتف امف «ةرودك هب وأ ريدغلاك ريغتملا ءاملا يف هديب طبختي نمو ؛ضحت مارح هنإف هك رتيلف

 .هك رنيلف هباشتم وهف ادغ هب هل

 .هنم جرخي ام هتميقف هنطب يف لخدي ام هتمه تناك نم :هنع هللا يضر لاقو

 دبحو سيحاول .محللاو :م (ب) .هدعوأ :س م (أ)

 ةصاخ هب تعنيو «طيحملا لحاسل ةدياحملا ةيبرغلا قطانملا ناكس ىلع ةعرد لهأ دنع قلطي (1)
 .رشع عباسلا نرقلا ةيادب يف يلالمسلا نوسح يبأ دهع ىلع ةعردل مهلالتحا دنع نويسوسلا

 .(59 :غيليإ رظنا)
 اهنم لعج «ةيراجتلا قرطلا طسوتي يذلا اهعقومل ارظنو «برغملا قرش بونج فاج لهس يف عقت (2)

 افاصوأ ةيطيسولا ةرتفلا وحخرؤم لجس دقو .ءارحصلا بونجو لامشلا نبي ايطيسو ايراحت ازكرم
 :ةملكلا ىنعم لوح رظنا) .يداصتقالا اهعاعشإ ىدمو ةقطنملا ةمظع نيبت

 - 81عام (آ]..): "1510465 دانع !* 66121010512 لن 102010501 كززاكاضكف" , ال: 2عءعور ا/مأ. 21 4

 .(2634 :مقر .ح.خ.م) ةساملجسب فيرعتلا يف ديبقت :ىلحم يبأ نبا -

 ةعرد يداو فافض ىلع ةرشتنملا روصقلا نم ةعومجم يهو :"ةوانك" وأ "ةوانكلا" اضيأ بتكت (3)

 .(552 :ةيركفلا ةكرحلا عحار) .تينحلات اهزكرمو ملك 20 لوط ىلع
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 هللا يضر- اوناكو .اذكب نالف دنع نم هللا اناتأو ءاذكب هللا اناتأ :نولوقيو «ىلاعت هللا ريغل

 .ريخلل سانلا بحأو ريخلا ىلع سانلا صرحأ -مهنع

 ؛لجرلا تام نأ ثبل امف 2[هنع هللا يضر ذاتسألا عنتماف ,مهمركيو مهب كربتيل هرادل
 بهذ الام كرتو /«تامو رسوم ناسنإلا اذه نإ :لاقو ءمدنو كلذ دعب ذاتسألا فسأتف

 اداز ناكو «ةفئاطلا هتلكأ ام. عفتنال هيلإ ةفئاطلا تلحدأ ولف ءهنم ءيشب عفتني ملف ةثرولا هب

 .ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةمأل ريخلا مهتبحم ةرثك نم هلك اذهو ءهترخآل
 لدتسميل الإ ةعنصلا عئادبب هتنقتأ و ةضورلا هذه ناينب تديش ام :هنع هللا ىضر لاقو

 هعضوم نم موقي الف .ههاجبي ىلاعت هلل ىلإ عرضتيو «هتين عمجيو .هبلق رضحتسيو بدأتيف

 .هتينمأ لينو هتجاح ءاضقب اروبحب الإ

 اًوَّشَمَل ىلع نب دمحأ يديس بطقلا ةيواز يف ام سانلا ملعي ول :هنع هللا ىضر لاقو

 رابح '”يساملجسلا هللا دبع نب ىلع يديس :لاقو .مهلجرأ نع الضف مههوجو ىلع هيلإ

 ىتأو .ناك ايأ هتبترم نع دحأ طح امو .نيرسكنملا رابج ىلع نب دمحأ يديسو «ففئالعلا

 .هتلزنمل درو َربج الإ مايأ ةثالث هدنع ماقأو ىلع نب دمحأ يديس ةضور

 ناحبسف «رتافدلا الو نيواودلا اهب موقت ال مهراثآو -مهنع هللا يضر- مهتاماركو
 .©هفراعم راحب يف مهقرغو .هدده. مهّدمأ نم

 ماع هتافوو ءفلأو دحاو ماع -هنع هللا يضر- ميهاربإ نب دمحأ يديس دلوم ناكو

 .نيمأ «هب انعفنو هنع هلا يضر «ىلوألا ىدامج رشع ثلاث ةعمجلا موي فلأو نيسمخح و نينثا

 يعردلا يلع نب دمحأ (65)
 دهأ لا كسانلا يناب رلا مامإلا هخيش خيش 0 يع ردلا يجاحلا د واد نب ىلع نب دمحأ

 .2 :مقر ةمجزلا رظنا )1

 رصان نيسح ةسرهف" نم فرصتلا نم ليلقب لقنلا (2)
 .12-13 :ةعصرملا رردلا «215 :ىزعي يبأ بقانم يف ىزعملا :يف كلذك هل محرت (3)
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 .تاماركلاو ةكربلا ريهشلا ءريبكلا يلولا حلاصلا عرولا

 يديس ةرايز ف ام سانلا ملعي ول :لوقي هلبق روكذملا سابعلا وبأ خيشلا ذاتسألا ناك

 يديس :اضيأ لوقيو .مهلحرأ نع الضف مههوجو ىلع ؟[اَوُبَح هيلإ اوشمل يلع نب دمحأ
 امو «نيرسكنملا رابج ىلع نب دمحأ يديسو «فئالتلا رابج يساملجسلا هللا دبع نب يلع

 الإ مايأ ةثالث هدنع ماقأو يلع نب دمحأ يديس ةضور ىتأو .ناك ايأ هتبترم نع دحأ طح
 هتميق ةنس ساعن :لوقي -هنع هللا يضر- ىلع نب دمحأ يديس ناك و .هتلزنمل درو ربج

 .ةلاخن /دم حبر

 نم افوخ خيشلا ىلإ أحل ةعرد لامع نم ايطرش نأ -هنع هللا ىضر- هتامارك نمو

 لولم نيب هلهأ عم يطرشلا ءاجف «”لولم نب نم "'"شكارم ريمأ هيلإ هثعب رخخآ يطرش
 نمؤيل مهءاج مث ؛مهمزهف لحنلا نم ادنج مهيلإ هللا ثعبف ,خيشلا ةمرح نم هوذخأيل

 ةيانعو «يلاغشأ نع ىلطامت ال !دئاق اي :مهدئاقل لاقف .هولطامف مهنم هدنع يذلا يطرشلا

 تخاف «ةنس كراد نع نسبحتل اموي يراد نع ىتلطام نئل «يزاغلا مساقلا يبأ خيشلا

 !نينس ثالث هراد نع دئاقلا سبحف مايأ ةثالث خيشلا لطامف .كسفنل

 .ةئامعستو نيعستو نامث ةنس مهضعب هركذ ام يف -هنع هللا يضر- هتافو تناكو

 نم ىهتنا .©هتيوازب ةرايزلاب روهشم هربقو «ةئامعستو ىدحإ ةنس هنع هللا يضر دلو
 ("ةعرد ءاحلصب فيرعتلا ف ةعصرملا رردلا"

 يجان نب دمحأ (66)

 باحصأ نم -هنع هللا يضر- ناك ©ةروكسه لبحج نيفد ؛”يحان نب دمحأ

 .ةعصرملا رردلا نم كردتساو «خسنلا عيمج نم طقاس )0

 .14 :ةعصرملا رردلا بحاص مالك كلذب يحوي امك يدعسلا كلملا دبع هلعل (1)

 .(54 :شماهلا 38 :قديبلل سبتقملا رظنا) .تازازرو نم ةيبرقلا ةطيهخزو ةليبق «نادمحو تيأب رشدم (2)

 .(13 :ةعصرملا رردلا) .جاحلا دالوأ رصق ءازإ ةروححلاز لام ةتانرت سيمخب هتيواز عقت (3)
 يلوح ٍقوت) يرصانلا ىسوم نب يكملا دمحم "ةعرد نايعأ رابخأب ةعصرملا رردلا" (4)

 ؛«يحونلا بيبحلا دمحم :قيقحت ,ةعرد ةفوصتمو ءاملع محارت نمضتي وهو «(م1757/مه0

 .1989 .طابرلا «خيراتلا ف ايلعلا تاساردلا مولبد لينل ثحب

 .ةلوهجما مجارتلا نمض ينارفإلا اهدروأ دقو «ةدايز نود ةوفصلا نم ةمجزتلا "تاقبطلا" بحاص لقت (5)

 لئابق نطوم وهو ءالامش ديبعلا داو ىلإ ابونج سداد داو نم طسوألا ريبكلا سلطألا هب دصقي (6)
 .(96 :شماهلا .113 :فوشتلا رظنا) .نروكسيإ وأ ةروكسه
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 .هنع يضرو هللا همر (7يسدادلا دواد يديس

 يدار سلا دمحم نب دمأ (67)

 ءاحلص نم نيديرملا خيش -هنع هلل يضر- ناك يداوم دمحم نب دمحأ

 ماع ناضم ر نم َل وألا سيمخلا ©ةليلد يوت .هنوم موي ةئاملا ىلع فانأ لق ؛نيرمعملاو هتقو

 يديس ردقفلا ريبكلا ليلجلا هخيش نع قيرطلا -هنع هللا يضر- ذحعأو .فلأو نيتسو عبس

 . هللا همحر يسدادلا دواد

 يحولصملا يلع نب دمحأ (68)
 نينثا ماع هللا همحر يفوت .©ةلون يداو يضاق :«يحولصملا يلع نب دمحأ

 .فلأو نيتسو

 يلاورزلا عماج نب دمحأ (69)
 دج اذ ءاكسان ادباع -هنع هللا يضر- ناك 29يطبخلا يلاورزلا عماج نب دمحأ

 مميتيل هضرأ نم ابارت هعم لمحي هنأ هعرو نم ناكو ءلماك عروو دهزو ؟”[داهتحاو]

 لمهأ عروأ نم -هنع هللا يضر- ناكو .سانلا بارت ىلع مميتي الو «مميتلا دارأ اذإ هيلع

 .فلأو نيرشعو ىدحإ ةنس قوت .هنامز

 يلالمسلا نمحرلا دبع نب د“أ (70)

 يصر- ناك (7يداولا سمشم نم 3 !ةاعسلا ليعامسإ نب نمحرلا لبع نب لهحأ

 .اكرابم احلاص الجر -هنع هللا

 .س ك يف تاداهجو (ب) .موي :م ك (أ)

 .272 :مقرلا ف لصألاب هتمجرت يتأت (1)

 .222/11 :لوسعملا 224 :ةراشبلا «(35 :يكومسرلا تايفو «17 :يليقعبلا بقانم :يف هل محرت (2)

 .53 :تاللاجر

 .622 :ةيركفلا ةكرحلا ,33 :تالاجر 234 :يكومسرلا تايفو :يف هل محرت «غيليإ ليزن (3)

 ةلتك و يناب لبج نيب عساوو ضفخنم رم ىلع قلطيو «(نون) نونلاب رداصملا ضعب ف بتكي (4)
 :لشثم ندم هشماوه يف ترهدزا ثيح يداصتقاو يخيرات رودب ةقطنملا تعلطضا دقو ؛فإ

 .(12 :ةنكت دالي :يمعان ىفطصم عجار) .ةطمل لونو تسواًحت

 .285/1 :يشكارملل مالعإلا .14 :ةوفصلا 259 :رردلا طاقتلا ]1 :يناثملا رشن :يف هتمجرت عحار (5)

 .54 :تالاجر 15/11 :لوسعملا ,23 :ةراشبلا 33 :يكومسرلا تايفو :عحار (6)

 .تينزيت قرش لالمسواديإ ةليبق يليلوُأ ْتْيَأ ةقرف يضارأب عقت ةيرق يهو «"فيِساَو رمانأ" :ايلحم قطني (7)
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 .هدلبب فلأو /نيعبرأو عبس ةنس ناضمر يف ىلاعت هللا همحر يفوت ]37[

 يترودحملألا دحاولا دبع نب دممحأ 071(

 نآرقلل" ائراق -هنع هللا يضر- ناك 2؟يترودهحألا يسيألا دحاولا دبع نب دمحأ

 نب يلع ؟[يديس] ناطلسلا نمز ©غيلإب ةعمجلل بطحت نم لوأ وهو «نيمرحلاب "ميظعلا
 :قلأو نيسيفعو ئدحلإ ةئس هللا هنحر قوت ©0ليزع

 يكومسرلا ىزعي نب دمحأ (72)
 الحجر -هنع هللا يضر- ناك يريفعلا يكومسرلا هللا دبع نب ىزعي نب دمحأ

 .فلأو نيثالثو ىدحإ ةنس هرادب روصنم هوخأو وه الوتقم هللا همحر قوت .اكرابم احلاص

 يكومسر لا هللا دبع نب دنمحأ (73)
 يضر- ناك .©”يكومسرلا يراوزملا ىنحي نب ناميلس نب ىسيع نب هللا دبع نب دمحأ

 .فلأو نيعبرأو نينثا ةنس اضيرم هدلبب هللا همحر قوت .انيد اريخ احلاص الجر -هنع هللا

 يليقعبلا يلع نب دنحأ (74)
 باحصأ نم احلاص اريخ اهيقف -هنع هللا يضر- ناك .©يليقعبلا ميهاربإ نب ىلع نب دمحأ

 .فلأو نيسمخو ىدحإ ةنس هللا همحر يفوت .©بوقعي نب هللا دبع يديس مامإلا خيشلا

 :عجار) . يسيإ ةليبقب توردححل ىلإ بستني وهو هللا دبع نب دمحأ :يسوسلا راتخملا هبتك (1)

 .(606 :ةيركفلا ةكرحلا «43 :تالاحر «27 :ةراشبلا ,34 :يكومسرلا تايفو

 ديعب ريغ تلاورزات داول ىرسيلا ةفضلا يف عقت «"ةعيمدوب ب بقلملا دمحم نب يلع ةرامإ ةمصاع (2)

 اميلق غيليإ رظنا) .ه1031 ىلإ 1021 نم اهؤانب ماد دقو .ىسوم نب دمحأ خيشلا ةيواز نع
 .(659/2 :برغملا ةملعم "غيليإ" ةدام :يمعان ىفطصم «60-68 :ائيدحو

 مضخ ف عاطتسا «"ةعيمدوب "ب بقليو ؛م1592/ه1001 ةنس دلو ,ىسوم نب دمحأ خيشلا ديفح (3)
 ذوفن عيسوت يف أدبيل ,م1613/ه1022 ةنس ةيلالمسلا ةرامإلا ةسائر ىلإ لوصولا يلحم عارص

 ةساملجسو «م1630/ه1039 تنادوراتو :م1627/ه1036 ةعرد ىلع هئاليتساب هترامإ

 نييولعلا ءافرشلاو تنادوراتب نييحاحلاب همادطصا ىلإ ةسايسلا هذه تضفأ دقو .م1632/ه1041

 .(40/7 :اصقتسالا «(ةقرفتم عضاوم) غيليإ عجار) .ةساملجسب

 .55 :مقرلا ف هتمجرت تقبس (4)

 .30 :تالاجر «172/8 :لوسعملا 226 :ةراشبلا 4 :يكومسرلا تايفو 8 :يليقعبلا بقانم :عحجار (5)

 .31 :تالاجر «20/5 :لوسعملا (32 :ةراشبلا 34 :يكومسرلا تايفو :يف كلذك هل محرت (6)

 .636 :مقر ةمجرلا رظنا (7)
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 احلاص الجر -هنع هللا يضر- ناك 37 ورزأ دمحأ يديسب فرع دمحم نب دمحأ

 .معنملا دبع نب ديعس يديس مامإلا خيشلا نع ذأ ءالضاف

 رغزمأ دمحم نب دمححأ (76)

 ذأ ءانيد اهيقف هللا همحر ناك .©يليقعبلا ءفرع هب ءرغزمأ ىزعي نب دمحم نب دمحأ

 .فلأو ©”[نيعبسو] عست ةنس ©”ناجوب هرادب يفوت .بوقعي نب هللا دبع يديس خيشلا نع
 يلالمسلا ديعس نب دمحأ (77)

 اهيقف -هنع هللا يضر- ناك ؟”يلالمسلا يسورعلا دمحم نب ديعس نب دمحأ

 .فلأو نيعبس ماع 0نارفإب ىلاعت هللا همحر فوتو ءاحلاص
 يتسيفختلا هللا دبع نب دمحأ (78)

 اهيقف -هنع هللا يضر- ناك © يلالمسلا يسيفختلا ديعس نب هللا دبع نب دمحأَ]

 ."0فلأو نييعبس و عست ةنس هرادب قوتو ءاحلاص

 يحاحلا نسما نب دممحأ (79)
/ ١ ' 

 ١ ”يحاحلا يدوادلا معنملا دبع نب 2)[ ديعس نب] هللا دبع نب نسحلا نب دمحا

 .م نم طقاس (ج) .كو م يف ةدراو ريغ ةمجزرتلا (ب) .س (.ك ف نيعستو ()

 .14 :يليقعبلا بقنم :يف هل محرت سَ برق وُ شدع لس ا" ةوبر نيد (1)
 .30 :تالاحر :33 :ةراشبلا (37 :يكومسرلا تايفو :عجار «ةنس 30 ةلمل تينزيت راغزأ ةقطنم يضاق (2)

 .ليقعبواديإ ةليبق ىلإ يمنتت يهو «تينزيت قرش بونج ىرق ىدحإ ىلع قلطت (3)

 :يكومسرلا تايفو :عجار) .ةلالم ةليبق سورع تيأ ذخخف ىلإ يمتتيو ةيجربلا يواتفلا يف ركذ (4)
 .(26 :تالاجر 3/5 :لوسعملا 8

 ريغصلا سلطألل يبونجلا حفسلا ىلع عقوم ىلع قلطت «ناريغلاو فوهكلا ٍنعتو «"يرفإ" اهدرفم (5)
 :عحار) .اهب ةيوارحصلا قرطلا رورمل ارظن يداصتقا رودب موقت ةقطنملا تناكو «ىبرغلا

 - 10ءامانعهانال ((01.): 1207 همنككت»عع هنن طلامجوع | 1885-884, طوعتكب 1988 0.6

 .1]/548 :برغملا ةملعم «نارفإ ةدام : يمعان ىفطصم -

 :لوسعملا 23 :ةراشبلا ,32 :يكومسرلا تايفو :عجار) .لالم”واديإ تُسيِفخيِت ةيرق ىلإ بسني (6)

 .(26 :تالاجر 5

 تايفو (71/19-92 :لوسعملا «5 :(د285 .ع .خ.م) ىعغرملا ةشانك :يف كلذك هتمجرت رظنا (7)

 .182 :ةملاعلا سوس «47 :ةراشبلا «564 :ةيركفلا ةكرخلا 3 : ىك ومس رلا
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 يف 2”تللفاتب هرادب يفوت ءاحلاص انيد اهيقف ءائراق اذاتسأ -هنع هللا يضر- ناك

 .فلأو نيسمخحو نينثا ماع مرحما

 يمينغلا دمحم نب دق“أ (80)
 هللا يضر (©يراصنألا ةدابع نب دعس ةيرذ نم 220 يرصملا يمينغلا دمحم نب دمحأ

 (9يدابعلا مساق نبا نع ذأ .ةيلقنلاو ةيلقعلا مولعلا يف ارحبتم -هنع هللا يضر- ناك .هنع

 .امهريغو ”'ينومربلاو

 ىلعو :"ىلحملا حرش" ىلع /ررط هلو ”يسونسلل "ىرغصلا ىلع شاوح" هلو

 .هريغو] "ةيفلألا"و صيخلتلا'
 8["ةيقلألا"و صيخلتلا" ىلع هررط امأو :"هتسرهف" يف ”يمحعلا لاق

 خيشلا وه روكذملا يلوتسملا اذهو ؛هسفنل اهاعدا نم اهيلع ىلوتسا دقف "يرهزألا"و

 .ملعأ هللاو ءكلذ ريغو "صيخلتلا"و "يرهزألا"و "ةيفلألا ةيشاح" بحاص © نيساي
 لوقنلا تفضأو :"ينارعشلا ةديقعل هحرش" يف لاق دق ةمجرتلا بحاص ناكو

 هلهأ عبط '””[ابلاغ] يذلا نامزلا اذه يف اصوصح ءاهقارتسا نم اهيلع ةيشح اهبابرأل
 .ىهتنا «كلذ

 .بلغ :م (ب) .س .ك نم طقاس (أ)

 .تنادورات قرش لامه غ اًدّزواَديإ ةليبقب عقت (1)
 راهزأ 2162 :ليلكألا ,84 :ةوفصلا «291/1 :يناثملا رشن «140/1 :يشايعلا ةلحر :يف هل مجرت (2)

 .237/1 :يلكرزلل مالعألا «313/1 :رثألا ةصالخ «236 :ناتسبلا

 يفوت .ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةافو دعب ةفالخلا ف عمط «ةنيدملا لهأ نم يباحص (3)
 .(142/3 :دعس نبا تاقبط رظنا) .م635/ه4

 :بهذلا تارذش :يف هل مجرت ,م1586/ه994 يفوت «هيقف ملاع ءيعفاشلا يرهاقلا نيدلا باهش (4)

 .423/1 :حاضيإلا (48/2 :ةلاحك مجعم ؛8

 .278 :مقر ةمجرتلا رظنا «ينومربلا نيدلا ميرك (5)

 .(158/1 :نيفراعلا ةيده) ."نيهاربلا مأ نساحم يف نيرظانلا ةجهب" :اهامس (6)

 ميهاربإو يبلحلا يلع نع ذخخأ ,رصم ءاملع ءالجأ نم «يعفاشلا يمجعلا دمحم نب دمحأ نب دمحأ (7)

 :ةلاحك مجعم) .هخياشم اهيف دّدع نيتسارك وحن يف ةسرهف هل .م1675/ه1086 قوت «يناقللا

 .(176/1 :رثألا ةصالخخ +2

 .رصخ.عبط اهبلغأ ةريثك شاوح هل «يوغل هيقف «يميلعلاب ريهشلا يعمجلا نيدلا ديز نب نيساي (8)

 .(491/4 :ةلاحك مجعم 130/8 :يلكر زلل مالعألا :عجار) .م1651/ه1061 قوت
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 يفوت .هللا همر هبتك ىلع يلوتسملا نم عقيس امي فشوك هنأكو كلذب جهلي ناكو

 ”فلأو نيعبرأو عبرأ ةنس
 يشكارملا ديمحلا دبع نب دمحأ (81)

 ف امامإ -هنع هللا يضرح ناك 9يشكارملا ديرملاب فورعملا ديمحلا دبع نب دمحأ
 َنِيَل ءاعضاوتم الماع -هنع هللا يضر- ناكو .بطلا يف ارهام اميكح «نونفلا عيمج
 .قالخألا ميرك «بناجلا

 مهيلع ةفقاو ليلاهبلا نم ةحلاص ةأرماب اذإ هسرد ف اموي -هنع هللا ىضر- ناكو

 هلو ةبقلا ميمرتل سانلا عراسف ءطقست نأ تدارأ ةبقلا هذه نإ «نيرضاحلا رشعم اي :حيصت

 .ةطقاسلا ةبقلا وه -هنع هللا ىضر- ناكف «ةريسي مايأ دعب خيشلا تام ىتح اهدارم اومهفي

 ناكو ؛"حرتقملل هحرش"و "نيمرحلا مامإ داشرإ" ئرقي -هنع هللا يضر- ناكو
 .فلأو نيعيرأو نامث ةنس هللا همحر قوت .باجعلا بجعلا اهيف يِدّنَ

 فيرشلا ورمع نب دمحأ (82)
 هللا يضر- ناك .سافب (©0ةسيللا باب لحاد نيفد :«( 27فيرشلا )0 ورمع] نب دمحأ

 طق هري مل لحرلا ىقلي ء«تاكربلا روهشم تاماركلا ريثك «هللا يف ابئاغ اريبك ايلو -هنع

 .كلذ ريغو ءاهيف فل امو هرادو ؛هدلوو هتجوزو ؛هيبأ مساو هماب هيمسيف
 يديس ءاجف ,نيماجحلا ضعب توناح ف سلج اموي -هنع هللا يضر- ناكو

 .رمع ::ط م )0

 امنيب ,م1632/ه1041 ةنس يف هتافو لعح يناثملا رشن بحاصف «هتافو خيرات ف رداصملا فلتخت (1)

 .تاقبطلا يف امك ه1044 ةنس ىلع ةيقرشلا رداصملا قفتت

 :ةيدبألا ةداعسلا 2.110 :ةوفصلا «212 :سآلا ةضور «72 :يشك ارملل مالعإلا :اضيأ عجار (2)

 .394 :ةيركفلا ةكرحلا ]2
 لبتنلا عم «ةيالولا تاماقم ىلع لدت ةزيمتم فاصوأب نوفصتي صاخشأ مهو «لولهب عمج (3)

 «ةمدقم :نودلخ نبا :رظنا) ...نونحلاو ةهالبلاب يحوت مهتافرصتو مهسابل نكل .ةمكحلاو

 .(111.ص

 :رطاععلا ضورلا 277/2 :يناثملا رشن 236 :دمحألا دصقملا «138 :رردلا طاقتلا :يف اضيأ هل محجرت (4)

 .114 :ةوفصلا «170 :ليلكألا 4

 ةودعل هنيصحت دنع يوارغملا سانود نب ةسيجع يتانزلا ريمألا ىلإ بسني «ساف باوبأ دحأ (5)
 .(36-49 :ةوذجلا 40-2106 :سآلا ةرهز نيج :رظنا) .نييورقلا
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 ال :هل لوقيو «هئادرب هبّيلو سابعلا يبأ خيشلا ىلع ضبقف ,"'”لولهبلا يفحالملا نودمح

 ىلع نوفوختي سانلا ناكو ؛.مهعورز يأ «ماعلا اذه فيص سانلل نمضت ىتح كلسرأ

 .يليبس لمحو !يقراف :لوقيو «هءادر خيشلا ذبجيو ؛هداصح اند دق ِهلس يف وهو عرزلا
 اه :هل لاق «هليسرم ريغ خيشلا هآر املف !ةنامضلاب الإ /كلسرأ ال :نودمح يديس لوقيو

 ؛ىرخألا ىلع هفكب برضيو بثي بهذو «ةعرسب نودمح يديس هلسرأف ءيسأر ف يه
 .نامأو ةيفاع يف اولمحو اوسردو «سانلا دصحف .هلل دمحلاو ءاهنمض وه :لوقيو

 مساب حاصف بابلاب فقوف ؛«فارشألا ضعب باب اموي ءاج -هنع هللا يضر- ناكو

 املف ؛هب كربتلا دصقب توقايلا اهمسا نسلا ةثيدح رادلا لهأل ةّمَأ هل تجرخف «كانه زوجع

 تتامو «كلذل رادلا لهأ نزحف ءاهرركو «تولملا ةيشع «توقايلا ةنيكسم :اههل لاق اهآر

 !مويلا كلذ ةيشع ةمألا كلت

 باب نع توبكنعلا لازأ وأ ةفق دحأل ىطعأ اذإ -هنع هللا ىضر- هتداع نم ناكو

 !رادلا لهأ نم دحأ توحي وأ برقلاب ةفقلا بحاص تومي نأ ملع «راد

 هللا دبع نب دمحم يديس اموي ءاج «ةراشإ هلك همالك -هنع هللا ىضر- ناكو

 يديس كدلول بارقلا اذه ذح 0 يا سب او ا اير بام
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 هللا يضر- راشأ .هلفسأ نم (0+هبقثو] دمحم يديس هذحخأف ءيبص كاذ ذإ وهو © /دمحأ

 ام لك نأو ءاهجورخ ىلإ هوبأ دمحم يديس راشأو ءايندلا عمجيس دلولا نأ ىلإ -هنع
 .هيلإ -امهنع هللا يضر- اراشأ امك رمألا ناكف «جرخي لحد

 الف ءيمع مكب مص «نالف اي :هباحصأ نم لحرل لوقي -هنع هللا يضر- ناكو
 !تمكب مث «تيمع مث ؛ءامص ةأرما جوزتف هتجوز تنام ىتح هتراشإ ىنعم لجرلا مهفي

 .هأننو 1 )0

 قوت .تامارك ةدع هيلإ بسنت «هل خيش ال الولهب ناك «لولهبلا يفحالملا نمحرلا دبع نب نودمح (1)

 :رطاعلا ضورلا «122 :رردلا طاقتلا «35/2 :يناثملا رشن :رظنا) .م1646/ه1056 ةنس نوعاطب

 .(222 :ليلك إلا 5

 .448 :مقر ةمجرتلا رظنا ءيسافلا نعم نب هللا دبع نب دمحم نب دمحم (2)
 نوتيزلا داو ةفض ىلع دحوتو (م38-1639/ه1048 ةنس نعم نب هللا دبع نب دمحم اهطتخا (3)

 .(111 :سآلا ةرهز قحلم رظنا) .نييسلدنألا ةودع :ةيفخملا ةموح ىصقأب
 .104 :مقرلا ف ةلماك هتمجرت يتأت (4)
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 .فلأو نيتسو ةتس ماع هللا همحر يفوت .ةريثك -هنع هللا يضر- هتاماركو

 يسيدرغلا دمحم نب دمحأ (83)
 يبأ نب سابعلا يبأ نع -هنع هللا يضر ذأ ,(ييلغتلا يسيدرغلا دمحم نب دمحأ

 © روصنملا نب خيشلا ناطلسلل ابتاك -هنع هللا يضر- ناكو .هريغو نساحلا
 خاسن راج يل ناكو :هلوق دنع يسافلا يبرعلا يديس ”تاريخلا لئالد" حراش لاق

 خيش يسميدرغلا دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ سيئرلا بتاكلا خيشلا ناكو :هصن ام «خلإ

 ؛هتوم ضره ضرم مث «يشيلقألل "ءابنألا" باتك نيم راعتسا ساف /ةرضحب ءاشنإلا باتك

 اذإ :يل لاقف ,.خسنلل ةدعم ىرخأو ةحوسنم سيرارك هعمو هسأر دنع باتكلا تدجوف

 فلكت ّمِلَو :هل تلقف ءتكسمأ يب ام نبلغ اذإف ,هيلع تردق ام هنم تبتك ةحار تدجو

 نأ توحرف ؛هيصحأ ال ام عباصألا هذهب هللا تيصع ينإ :يل لاقف ؟”[كلذب] كسفن

 .كلذل ةرافكو اهب يلمع ةمتاخ باتكلا اذه خسن نم ةلاحلا هذه ىلع هيناعأ ام نوكي

 .باتكلا متأو هدصق هللا لمكف

 © فلأو ةرشع عست ةنس هللا همحر يفوت

 يوانشلا دمحأ (84)
 نيب اعماج ءافراع املاع -هنع هللا يضر- ناك ”7يوانشلا سودقلا دبع نب دمحأ

 .ةقيرطلا مولع ف هرصع ديحو «ةقيقحلاو ةعيرشلا يملع
 هنع ىكح .خياشملا نع ذحأو «يوبنلا مرحلاب ارواجم -هنع هللا يضر- ناكو

 يشم. اعزو فار ذإ ءايقلتسم موي تاذ هتولح ِق ناك هنأ يشاشقلا نيدلا يفص هذيملت

 «183 :سآلا ةضور ؛105/1 :لاجحلا ةرد :57 :رردلا طاقتلا «173/1 :يناثملا رشن :عحار (1)
 .188 :ةيركفلا ةكرحلا «282/2 :يشكارملل مالعإلا 2155 :ليلكإلا «102 :ةوفصلا

 ىلوتم بصنم لغش امك ءروصنملا دمحأ نب نومأملا دمحم ىدل رسلا ةباتك ةمجرتلا بحاص ىلوت (2)

 ذإ وهو ؛م1579/ه987 ةنس دهعلل ايلو نومأملا نيع دقو «هدلاو ةافو دعب ملاظملا بحاصو تاياكشلا

 .(83-179 :ةهزنلا :رظنا) .سانكمك.هنجس متف «هيلع درمت هنأ الإ .ساف ىلع هيبأل ةفيلحن كاذ

 .م1612/ه1021 ةنسب هتافو خيراتل يرداقلا خرأ (3)

 :عجار) ”ديحوتلا ديرجت يف ديرفلا ديلقإلا" بحاص وهو ءرصم برغ ىرق ىدحإ ونش ىلإ ةبسن (4)
 ةصالخ «247 :ناتسبلا راهزأ «118 :ةوفصلا 75 :رردلا طاقتلا «46/1-422 :يشايعلا ةلحر

 .(181/1 :يلكرزلل مالعألا ,243/1 :رثألا

-77- 



]61[ 

 هلتق نم نأو «ىلاعت هللا قلخ نم قل هنأو «ةقيقحلا دوهش هبلغف هلتق دارأف «طئاحلا ىلع

 هيلع بلغ نأ ىلإ كلذ يف ريحتف ؛هلتقب 2”[عرشلا] رمأ ركذت مث «ةمكحلا ارهاظ ياني

 دمحلا :لاقو ءهقهق ىتح كحضو رفف «هأطخأف «هب هامرف ارجح ذخأف ع رشلا رمأ لاثتما

 :روكذملا نيدلا يفص لاقو .هيمر يف ةعيرشلاو هلتق مدع يف ةقيقحلا نيي انل عمج نيح هلل

 نإف «ةقيقحلا اهتضتقا ىلا ةمكحلا نيع هنأل فقوت ريغ نم هسأر تحدشل انأ تنك ولو

 .لعفلا كلذ يف هللا دارمل ةقفاوملا ةمكحلا نيع وه كلذف هلعفب عرشلا رمأ ام لك

 «ةرهاقلا ءاملع نم امهريغو يدابعلا مساقلا نباو «2'”يلمرلا سمشلا نع هللا همحر ذخأ

 .فلأو ةرشع سمخ ةنس ىفوتملا ”يدنملا هللا حور ديسلا نب هللا ةغبص ديسلا نعو

 ءفلأو نيرشعو ةينامث ماع يفوت ىتح ارواحم -هنع هللا يضر- ةنيدملاب لزي ملو
 ©©0ءيقبلاب نفدو

 يساملجسلا قداصلا دبع نب دم“أ (85)

 الجر -هنع هللا يضر- ناك 29 بترلا ليزن ””يساملجسلا قداصلا دبع نب دمحأ

 .تامارك هلو «برغملا ف تيص هل «نأشلا ميظع «ريخلاو ةدابعلل /اعطقنم ادهاز احلاص

 بيطلا يبأ نع ؛ميلحلا دبع نب زيزعلا دبع نع ”يموخلا ””[دمحم] يديس نع ذأ
 .ةوفصلا نم حيحصتلاو «يلع :خسنلا عيمج ف (ب) .عراشلا :د ءس «م )0

 ةنس يفوت ؛مولعلا ضعب يف كراشم هيقف .يلمرلا دمحأ نيدلا باهش نب دممح هللا دبع وبأ (1)
 .(255/8 :ةلاحك مجعم :138/1 :رثألا ةصالخ «56/1 :يناثملا رشن رظنا) .م1596/ه4

 يف ةلحولا باب" باتك هل ,ناهفصأ نم هلصأ «ةيدنبشقنلا ةقيرطلا ىلع رابكلا ةفوصتملا نم (2)

 تارذش «337/1 :يشايعلا ةلحر 2138/1 :يناثملا رشن عجار) .م1606/ه1015 قوت .”"فوصتلا
 .(128/2 :بهنذلا

 نم نكامأ ةدع تيمس هبو .اهعطق دعب رجشلا مورأ هيف ىقبت يذلا عضوملا ىلع ايوغل قلطي (3)
 ةعبط) راصبتسالا باتك «473/1 :نادلبلا مجعم :رظنا) ...جسوعلا ,دقرفلا عيقبك «ةنيدملا
6 42). 

 .192 :ةعصرملا رردلا «170 :ليلكإلا 0120 :ةوفصلا «137 :رردلا طاقتلا 677/2 :يناثملا رشن :رظنا (4)

 طاقتلا 2123/2 :ايقيرفإ فصو :عجار) .زيز داو فافض ىلع ةيدشارلا ميلقإ تاهج ىدحإ (5)

 .5 شماحملا :رردلا

 قرش بونج ةعقاولا يمول ينب ىلإ بسني «ةقيرطلا يقورز يفوص ءيموشلا ديعس نب دمحم (6)
 طاقتلا «217/1 :يناثملا رشن :رظنا) .سافب ةعيلقلاب نفدو :م1617/ه1026 ةنس قوت «تلاليفات

 .(299 :رطاعلا ضورلا :48/2 :ةولسلا 64 :ةوفصلا :71 :رردلا
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 خيشلا نع ءيدشارلا فسوي نب دمحأ يديس نع ( 7 طايخلا ديس نع أ ىروسلا

 :.تلاو  [نيسوإ تس م ر يربو .فورر قار ا نيضسزو تس راع لو سر قولو هلروز

 يبارملا ىسوم نب دنحأ (86)
 يف نيبحملا نم - هنع هللا يصر- ناك © يسلدنألا "”[يبارملا] ىسوم نب دمحأ

 ابأ بحصو .قيرطلا يف امدق هل نأ ىلع لدت تاحشوم هلو ءاهلهأ بحصو «قيرطلا

 قا” ناو ي ديس بقانم يف نانتمآلا بهاومو ناوحإلا ةفحن" تانك هلو

 .فلأو نيثالثو عبرأ ةنس هللا همحر يفوت .ديفم بانك وهو «نيرفس

 يسالسلا يلع نب دق“أ (87)

 يف ارحبتم -هنع هللا يضر- ناك (©060يسالسلا] نارمع نب يلع نب دمحأ

 ؛ميعنلا يبأ نباو «يرمغملاو «يسافلا يبرعلا يديسو (6)ويبأ نع لحأ .انيد أريح ,مولعلا

 هيلع عمس ,يسويلا يلع وبأ مهنم ةعامج هنع ذأ .نييورقلا عماجب ىوقفلا ىلوتو
 .فلأو نيتسو سمح ةنس هللا همحر قوت .اهحرشب "ىربكلا"

 .م يف ينارمألا 2ب) .نيعست :ن لك (

 .ةوفصلا نم حيحصتلاو «يلالمسلا :خسنلا عيمج يف (ج)

 .(11/2 :يناثملا رشن رظنا) .م1642/ه1052 يفوت ءحلاص يلو ءيروسيملا بيطلا :رشنلا بحاص هبتك (1)
 .553 :مقرلا دنع هتمجرت رظنا (2)

 :ةولسلا 2125 :ةوفصلا 2116 :بولقلا جاهتبا 2263/1 :ينانثملا رشن .84 :رردلا طاقتلا :رظنا (3)

 .262/1 :يشكارملل مالعإلا 2
 .باوبأ ةرشع ف عقتو ءرخآلاو لوألا ةروتبم يهو «1545 :مقر تحت ةماعلا ةنازخلاب ةحخسن هنم (4)

 :يناثملا رشن (66 :(ك1427 :مقر .ع.خ.م) يسويلا ةسرهف 2224 :بواقلا جاهتبا يف اضيأ هل مجرت (5)

 .487 :ةيركفلا ةكرحلا 94-95 :ةيئالدلا ةيوازلا «141 :ةوفصلا 2373 :ربغ نك.مالعإلا 211/1

 روصنملا هالو ءساف ءاهقف رابك نم «نارمع نبا وعدملا يسالسلا دمحأ نب نمحرلا دبع نب يلع (6)

 امومسم يقوت «ساف ءاهقف عم هفالخل ارظن روصنملا دمحأ ةافو دعب نحتما ءشكارمو ساف ءاضق

 :رردلا طاقتلا «241 :يداحلا ةهزن (255/3 :لاجحلا ةرد :رظنا) .م1609/ه1018 ةنس نجسلاب

 .(137 :ةوفصلا «5ا

 .258 :مقر ةمجرتلا رظنا (7)
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 ءارضخ نب دنحأ (88)
 .ةيصوصخلا راونأ مهيلع ترهظ نيذلا بيذاحملا دحأ نك رضحخ] نب دمحأ

 هميظعت يف نوغلابي عابتأ هلو «ةييغلا مئاد (27ةتمالملا نم -هنع هّللا يضر- ناكو

 يديس نب مالسلا دبع يديس نع ذأ .نوللا دوسأ -هنع هللا يضر- ناك و .هماركإو

 .اهرثكأ َرّهظ «تابيغملاب هيف ربخي نوحلم مالك هلو .هيبأ نع ©ىقرشلا دمحم

 .ةسانكم ةنيدم لخاد نفدو «فلأو نيعبسو ةسمخح ماع هللا همحر يفوت

 يتلولا دمحم نب دمحأ (89)

 ناك .تيقوتلاو ليدعتلا لهأ مامإ «””يشكارملا "”[تلولا] دمحم تقوملا هيقفلا نب دمحأ

 .نأشلا اذهب افراع ناكو «هيبأ نع ذحخأ ,موجنلاو جايزألا ملع يف ارهام -هنع هللا يضر-

 ملع ركذ هيف ىرجف سلجم ف سلج هنأ اذه هيبأ نع ثدحي سابعلا وبأ ناكو

 ءاقبإل هب لصوتي ام لمعتسي نأ ردقي ال مويلا لحرلا نإ :ممل لاف ءماكحألاو دصرلا

 عطقيل لمح هنأ همون يف ىأرف «كلذب ةيانعلا ىلع مزعف «ةعاسلا مايق ىلإ كلامملاو ةلودلا

 لتقلل ةدعملا ةرزجماب ناك املف /ءناطلسلا ميرح ىلع علطي نم ءازج اذه :يداني وهو هسأر

 يبحدم هنإف هليبس اولخ :مهل لاقف ءءاج -هنع هللا يضر- 05ِ_. | سابعلا يبأ خيشلاب اذإ

 ناكو .يبسلا سابعلا ابأ نينسب كلذ لبق حَدم دق ناكو ءابوعرم هبتناف هوكرتف «ةديصقب

 .هريغو نغرملا خيشلا نع ذحأو «كلذ يف هيبأك ةمجرتلا بحاص

 .يتالولا :م ك (ب) .ع ؛م يف ةرضخ (أ)

 :فاحتإلا «147/2 :يناثملا رشن «164 :رردلا طاقتلا :يف هل محجرت ءءارضخ نب ديعلب نب دمحأ (1)
 .19 :سانكم ءاحلص يف دييقت 2173 :ليلكإلا 2159 :ةوفصلا «1]/329

 علطي نأ نوبحي الف ءمهنساحم مهنع نومتكيو هيف مه ام حئابق ةماعلل نورهظي «ةيفوص ةفئاط (2)

 .(315 :شماهلا «.169 :فوشتلا رظنا) .مهامعأو مهاح ىلع دحأ

 دنسلا اذه ريربت لواح هنإف ءيقرشلا دمحم.ةمجرتلا بحاص لاصتا ف يرداقلا ككشت مغر (3)

 .(421 :مقر ةمجرتلا رظنا) .نسلا ريبك ءارضحخ نبا نوكب

 :ةيدبألا ةداعسلا «318/2 :مالعألا «(تيلولا :هبتك ثيح) 162 :ةوفصلا :يف كلذك هل مجرت (4)

 ٠ .(يتوللا :هبنك) 02

 هللا دبع يبأ نع ذأ ه524 ماع دلو ؛ةفوصتملا رابك نم ءيجرزخملا رفعج نب دمحأ سابعلا وبأ (5)
 .(451-477 :فوشتلا رظنا) .م1205/ه601 ةنس شكارمم قوت «راخفلا

 .373 :مقرلا دنع هتمجرت يتأت (6)
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 .فلأو نيتسو ىدحإ ةنس هللا همححر قوت

 يدليجملا ديعس نب دمحأ (90)
 رصتخم" ئرقي «ةعامجلا خيش -هنع هللا يضر- ناك (107يدليجلا] ديعس نب دمحأ

 ةاجر -هنع هللا يضر- ناكو .اهئاملعو ساق ءابجب رثكأ هب جرختو هةنس لك "ليلخ
 عفتناف .مهداشرإو مالسإلا حالص ىلع اصيرح هللا لهأو نيحلاصلل ابحم افصنم اعضاوتم

 .امهريغو «”يشايعلا لاس يبأو «رداقلا دبع دمحم يبأ خيشلا نع ذأ .مالسإلا هب

 . يك وتشملا ىابعلا وبأو «هقفلا يسويلا ىلع وبأ هنع ذحتأو

 (””كلذ ريغو ؛"ليلخ رصتخم" حرشو «”رايعملا راصتخا"ك فيلآت هلو
 .فلأو نيعستو عبرأ ةنس هللا همحر قوت

 رابالا نودمح وعدملا دمحأ (91)

 امامإ-هنع هللا يضر ناك 200[عرابالا ىسوم نب دمحم نب نودمح وعدملا] دمحأ

 ةلالج ىلع اعضاوتم «نونفلا ف اكراشم «ءاهل ارضحتسم ؛هصوصنل اظفاح ءهقفلا يف اريبك

 ىلوت .مالسإلاو ةبلطلا هب عفتناو ءاملعلا نم ريثك قل هب جرخت .احلاص انيد اريخ ءهردق
 هللا همحر يفوت ىتح ميلعتلاو سيردتلا ىلع فكتعاو ءسافب ©سلدنألا عماج ةباطخ

 .فلأو نيعستو ىدحإ ةنس هب انعفنو

 ,نانحباو ءرشاع نبا نع ذخنأ "رصتخملا" ىلع ةروهشم "ةيشاح"و ةنسح "واتف" هلو

 ديز وبأو ءيشايعلا ملاس وبأ هنع ذحأو .مهريغو ٍنيسحلا] رهاط نب هللا دبعو «يرقملاو
 .نا ةرط يف ام انتبثأو ...نادمح نب دمحأ :خسنلا عيمج يف (ب) .يرداجما :سو ن يفو «يرداحلا :ع (أ)

 :ةوفصلا «175 :ليلكإلا :226 :رردلا طاقتلا :306/2 :يناثملا رشن :اضيأ عجار) .ساف يضاق (1)
 .131/1 :يلك رزلل مالعألا 324/١ :فاحنإلا «557 :سراهفلا سرهف 2/3 :ةولسلا 0

 .663 :مقر ةمجرتلا رظنا (2)

 .526 :مقر ةمجرتلا رظنا (3)

 .م1970 ةنس رئازجلاب عبط «لبابقل ىسوم قيقحت ءريسعتلا ماكحأ يف ريسيتلا :اضيأ هل (4)
 «193 :بولقلا جاهتبا «54 :(5 1427 :مقر .ع .خ.م) يشايعلا ةسرهف :يف كلذك هتمجرت عحار (5)

 .162/1 :نيفراعلا ةيده 2139 :ةوفصلا 2109/2 :يناثملا رشن 2253 :نيتاسبلا راهزأ

 نم ةدعاسم. يرهفلا هللا دبع نب دمحم تنب ميرم دي ىلع م860/ه245 ةنس هئانب ف عرش (6)
 يحج :رظنا) .قوصلا دومحم نب يلع وه هيف بطح نم لوأو «ساف ىلإ نيحزانلا نييسلدنألا

 .(33 :برطملا سينألا 92 :سأآلا
 .425 :مقر ةمجرتلا رظنا (7)
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 هلو "”يزحأب فورعملا يكوتشهلا سابعلا يبأك ©[امهريغو رداقلا دبع نب نمحرلا دبع
 تابقعملا لبق امه نذؤملا نذؤي له :رطملا ةليل ءاشعلا ناذأ يف ةرايم دمحم خيشلا عم ةرواحم

 .كلذ يف امهنم لك بتكو ؟اهدعب وأ

 يناجرجلا نادم نب دمحأ (92)

 ريخلا دنسملا , 7 يناحج رجلا يناسملتلا لاس نب ىلع نب دمحم نب نادمح نب دمحأ

 :ةميظعلا /ةدومحملا ميشلاو ةعيركلا قالخألا وذ ءعشانخلا دهازلا عضاوتملا «“””[دمتعملا] نيدلا

 ائرقم اذاتسأ «همولعو ثيدحلا يف امامإ ىلاعت هللا همحر ناك .روهشملا ملعلا ملاعلا ءروربملا جاحلا

 .اهمولعو تاءارقلاب ةديج ةفرعم هل ءاهلك نونفلا يف اكراشم اهيقف ءادوحب

 .مهدلب ءاملع نعو نييئالدلا انخايشأ نع كلذ ريغو ةيبرعلاو هقفلاو ثيدحلا ذحأ

 نع ذخأف ساف ىلإ لحرو «غرملا ديعس نب دمحم يديسك شكارم لهأ نم مهريغ نعو
 نمحرلا دبع خيشلا ديز يبأ انخيش نع عبسلا قيرط ىلع ةءارقلا ذحنأو ءنيروهشملا اهمالعأ
 دعب لحتراو .رادلا 2 يسافلا ءراجنلا يسانكملا ةيفاعلا ىبأ نب يضاقلا نب مساقلا يبأ نبا

 .هوزاحجأو مهنع ذحأف اهمالعأ ةسورحم ا ةرهاقلابو كانه يلو «نيفيرشلا نيمرحلا ىلإ كلذ

 ثيدحلل ”زينركب 2”مهزرح نب يلع يديس بطقلا عماجي ردصتو ساف ةرضحل عجر من

 هيلع هللا ىلص لوسرلا تيب لهألو ءاصلاخ ابحم هللاو كلذل ناكو .ةيوبنلا ةريسلاو همولعو
 اضل ءارش ةديدع ابتك لصحو عانق ملسو

 ىلع يقبو «نانجلا ةحوبحب هللا هنكسأ «ناقتإو ماكحإ اذ ديبقتلاو خسنلا ف ناكو

 «ىلاعت هللا همحر ءارحخآ سافب ءابولا ماع هتنحل هللا هضبق نأ ىلإ هلهأل ملعلا رشن نم هتلاح

 .100 :مقر ةمجرلا رظنا (1)

 اهل حمس نأ ىلإ م1671/ه1082 ماع لهتسم يف ناسملت ىلإ تدعبأ لا ةيئالدلا ةرسألا ىلإ يمتني (2)
 طاقتلا «301/2 :يناثملا رشن :يف هل محرت .م1674/ه1085 ةنس ساف ىلإ ةدوعلاب ليعامسإ ىلوملا
 .33 :يزوحأ ةسرهف 2223 :رردلا

 .529 :مقر ةمجرتلا عجار (3)

 .(314 :شماحلا ,.168-169 :فوشتلا عجار) .م1164/ه559 سافب يفوت ءفوصتمو ظفاح هيقف (4)

 ةرهز نيج (684/3 :نييورقلا عماج :عجار) .(سلدنألا ةودع) ةميلقلا ساف برغ لامش عقت ةموح (5)

 .(111 :سأآلا

 .(302/2 :يناثملا رشن يف ءابولا تاساكعناو رهاظم عجار) .م1681/ه1092 ماع عقو (6)
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 0[ يك وتشهلا] يزحأ دمحم نب دمحأ خيشلا مالك ىهتنا .نيعستلا ةرشع ف عقو ءابولاو

 راوزملا دمحأ (93)
 اهلوقعم مولعلا ف ارحبتم -هنع هّللا يضر- ناك احلا دمحم نب راوزملا دمحأ

 مث «نييورقلا عماجل لقتنا مث سافب سلدنألا عماج ةباطخ يلو .عربو اهيف قافو ءاهلوقنمو
 هللا يضر- هنع ذأ .ديشرلا ناطلسلا مايأ ف ةدوس نبا يضاقلا توم دعب ءاضقلا يلو

 .امهريغو 2 يسلدنألا ةلدرب دمحأ نب يبرعلا يديسو «يشايعلا لاس وبأ-هنع

 .فلأو نينامثو عبرأ ةنس هللا همحر يفوت

 يكومسرلا دمحم نب دمحأ (94)
 اهيقف -هنع هللا يضر- ناك 7 يك ومس رلا دمحأ نب ىلع يديس نب دمحم نب دمحأ

 .هنس ةثادح ىلع اسردم ؛'"””[اييدأ] ابيرأ ايكذ

 .شكارم ةلامعب «20[ةلاكد] دلبب فلأو نينامث ةنس هللا همحر قوت

 يكومسرلا دمحم نب دمحأ (95)
 هللا يضر- ناك /. يك ومسرلا ئيتاغتلا حيمسلا دبع نب ىزعي نب دمحم نب دمحأ

 .فلأو نينامث ةنس هدلب يف يفوت .اعراب اننفتم املاع -هنع
 يكومسرلا ينيتاغتلا دمحم نب هللا دبع (96)

 - هنع هللا يضر- ناك ©يكومسرلا حيمسلا دبع نب ىزعي نب دمحم نب 2[هللا دبع]

 ©ةيوازلاب نفدو «غيلإب فلأو نيناهثو ثالث ةنس ىلاعت هللا همحر يفوت .اهيقف
 .ةناكت :يكومسرلا تايفو يف (ج) .انيد :ت ا(ب) .م نم طقاس )0(

 . يك ومس رلا تايفو نم حيحصتلاو دمهحأ :خسنلا عيمج يق (د)

 277/3 :ةولسلا 2172 :ةوفصلا «205/2 :يناثملا رشن «195 :رردلا طاقتلا :يف كلذك هل مجرت (1)
 ةنس ءاضقلا ةطخ نم لزع ءرشاع نبا ورمع نب دمحأ نع ذأ .312 :رونلا ةرجش
 . يسافلا دهحأ نري هللا دبع يهمل نيبو هنيب ةنحاشمل ارظن م1663/ه73

 .430 :مقر ةمجرتلا رظنا ؛ةدوس نب مساقلا يبأ نب دمحم (2)

 .648 :مقر ةمجرلا رظنا (3)

 .34 :تالاحر «25 :ةراشبلا 32 :يكومسرلا تايفو :عجار (4)

 تايفو يف هل محجرت «تيحلشاتو ةيبرعلا نيب اهيف جزم ةعئار راعشأو واتف هل «نيتاغات هدلبب يفوت (5)

 .182/18 :لوسعملا «27 :ةراشبلا «31 :يكومسرلا
 .(186/18 :لوسعملا 227 :ةراشبلا «32 :يكومسرلا تايفو :عجار) .هقباس قيقش وه (6)

 ةفضلا يف عقتو ءىسوم نب دمحأ خيشلا اهب نفد ىلا ةبقلا اهطسوتت ةعساو ةريقم نع ةرابع (7)

 .ةنسلا ف مساوم ثالث دهشملا ىلع ماقت امك «غيليإ نع ديعب ريغ تلاورزات يداول ىرسميلا
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 يلالمسلا هللا دبع نب دمحأ 97)2)

 الجر -هنع هللا يضر- ناك © ا ةلمسبلا بوقعي نب هللا دبع يديس نب دمحأ

 "ىرغصلا حرش" :فيلآت هلو .همانم يف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىري ءاهيقف احلاص

 .فلأو نيعبسو ثالث ةنس هللا همحر يفوت ©7كلذ ريغو «"ةيمورجلا حرش"و ءيسونسلل
 يجافخلا دمحم نب ده 98(2)

 يفنحلا ؛ةجحلا ةمالعلا ملاعلا «””نيدلا باهش يدنفألا يجافنخلا دمحم نب دمحأ

 ارهام امامإ -هنع هللا يضر- ناك .ركسعلا يضاق وه كلا ةغل يف يدنفألاو «بهذملا

 .هب فيرعتلا نع ينغت ضرألا قافآ ف هترهش ءاعروتم اح اص مولعلا يف
 ىلع ةيشاح هلو «تادلحب عبرأ ف ””ضايع يضاقلل "افشلا" ىلع فاش حرش هلو

 ضئئارف" ىلع ةيشاحو ءدلجحم يف "صاوغلا ةرد" حرشو ءرافسأ ةتس يف 7"يواضيبلا'

 .اسارك نيعبس وحن يف ”حناوسلا" باتكو «"ةيفنحلا

 «مورلا دالبو برغملاو زاجحلاب نايعألا نم يقل نم هيف ركذ ”ةناحيرلا" باتكو
 :هيف لاقف ©"نايقعلا دئالق" طمن ىلع هيف ىرحو

 تيقرت مث «ةيبرعلا مولع 2”يناونشلا ركب يبأ هنامز هيوبيس يلاخخ نع رصمي تذحأ

 ىلع ثيدحلاو هقفلا تأرق مث ءرشع نثالا بدألا مولع ةيقبو يناعملاو قطنملا تأرقف

 .161/1 :يلكرزلل مالعألا 23 :تالاجر 249/5 :لوسعملا «19 :ةراشبلا :اضيأ رظنا (1)

 .(5604 :مقر .م.خ.م) "ةيمورجألا ةمدقملا ىلع ةيوحنلا رهاوجلا" :هامس (2)
 ةمجلا دئاوفلا" «(8292 :مقر .م.خ.م) "نيكسملا ةيدهل نييبتلا ةصالخخ ءفوشتلا رصتخم" :اضيأ هل (3)

 .(د781 :مقر .ع.خ) 57 لك جيرفتل
 ةصالخخ 58 :يشايعلا ةسرهف 2128 :ةوفصلا 2143 :رردلا طاقتلا 7/2 : يناثملا رشن : :يف هل محجرت (4)

 .377/1 :سراهفلا سرهف «160/1 :نيفراعلا ةيده 2251 :ناتسبلا راهزأ ,343 2331/1 :رثألا
 .ه1267 ةنس ءازجأ 4 يف "ةناتسآلاب عبط ءضايع يضاقلا افش حرش يف ضايرلا ميسسن" :هامس (5)

 .(161/1 :نيفراعلا ةيده رظنا) .(عوبطم) "يضارلا ةيافكو يضاقلا ةيانع" :هامس (6)
 دمحم حاقفلا دبع قيقحت 21967 ةنس ةرهاقلاب تعبط «"ايندلا ةايحلا ةرهزو بابلألا ةناحير" :اهامس (7)

 ...نيئدحتاو ءاملعلا نم يقل نمو ,برغملاو قرشلا يف هخّياشم اهيف ركذ هتلحر يهو .ولحلا

 .(161/1 :نيفراعلا ةيده رظنا)

 . 1966 «قةقيتعلا ةبتكملا «سنوت «يبانعلا دمحي ميدعت نافاحت نب حتفلل «نايعألا نساحمو كايقعلا دئثالق 6(

 قوت ءاهريغو ةيمورجلا ىلع حرش هل .يوحن يوغل ماع .يئافولا ين :اونشلا دمحأ نب ليعامسإ (9)

 .(79/1 :رثألا ةصالخخ 2243 :رردلا طاقتلا 389/2 :يناثملا رشن :رظنا) .ء1610/ه9
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 "0 بعل دواد خيشلا نع بطلا تدذحخأو ةعام

 [عالقعلاب] ةنوحشم اهتدحوف «ةينيطنطسقلا ىلإ مث نيمرحلا ىلإ تلحترا مث
 تيلوت امدعب ايناث ةينيطنطسقلا ىلإ تدع مث «تايضايرلا مولعو سديلقإ" اهيف تذحأف

 يلع ببس كلذ ناكف «ريزولل كلذ تركذف «رمألا مقافت تيأرف ءرصمم. ركسعلا ءاضق

 :هنع هللا يضر لزع امل لاقو .اصخلم "يمجعلا

 ©طلغ دق كاذب َناَمَّرلا «”»[ىَرتأ] 56 نع طقس َكلارن ١ ولاق

 العقم العلا نم باّهُشلا اذلف اولَع ُهاَقلا ”_يطاّيَشلا تلق

 .فلأو نيتسو عست ةنس همحرو -هنع هللا يضر- يفوت

 رشع يناثلا نرقلا لهأ

 .اميلست ملسو هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع ملسو هللا ىلصو ءميحرلا نمحرلا هللا مسب

 رصان نب دمحم نب دمحأ (99)

 «لضفألا لمكألا ققحملا فوصلا دهزألا ؛عروألا ئيسلا ريبكلا مامإلا خيشلا «”يعردلا

 حصانو نيديرملا يبرمو فئاوطلا خيش «مركلاو ملعلا رحب «ةقيقحلاو ةعيرشلا نيب عماجلا

 .هللا همحر خيشلا هراز امل ”ىسوم نب دمحأ يديس دنع يص تنأو ؛كتحول يف كل أدب

 .ىرن :م(ب) .ءالضفلا :س كى (

 .ةوفصلا نم كردتساو ,خسنلا عيمج نم طقاس جر

 هل :م1599/ه1008 ماع ةكمب يوت مولع ةدع يف كراشم بيبط «يكاطنألا ريصبلا رمع نب دواد (1)

 تارذش :رظنا) ."”يكاطنألا ةركذت"ب ةفورعملا ”بابلألا يلوأ ةركذت" ةصاخ تافلؤم ةدع

 .(140/4 :ةلاحك مجعم :451/8 :بهذلا

 .ذحألا لماكلا نم (2)
 ناوخإإلا ةرسم «212 :ةوفصلا 186 :ليلكألا 2/3 :يناثملا رشن 2312 :رردلا طاقتلا :يق هل مجرت (3)

 نمض (3070 مقر .ع.خ .م) رصان نبا خيشلا لئاضف ضعب ىلع هيبنتلا ءأ24 :(د175 :مقر .ع.خ.م)

 .111/7 :اصقتسالا «(ةقرفتم عضاوم ٍقا) ةيرصانلا ةلحرلا (57 :ةعصرملا رردلا (عومجم

 عدبلا راثآ وحمو رزآتلا ىلإ اهوعدي ةقطنملا لئابق بتاكي ناك امك «تارم ةدع سوس مجرملا راز (4)

 .(ةصاخن ةقيئو) .تيتلواديإ لئابق ىلإ هتلاسر ف نمضتم وه امك
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 ءايحإ ىلع اصيرح «ةيدمحملا ةعيرشلاو ةيوبنلا ةنسلل اميقم -هنع هّللا يضر- ناكو

 ةمول هللا يف فاخي ال «قحلل الاوق ءلالضلاو عدبلا لهأ ىلع اديدش «عدبلا دامحإو ننسلا

 ّىنمأ نم ةفئاط لازت ال» :ملسو هيلع هللا ىلص هلوق قادصم هب رهظف ءاماوص اماوق «مئال

 ءاملع لاق امك 2” «هللا رمأ ىتأي ىتح مهفلاخن نم مهرضي ال قحلا ىلع نيرهاظ برغملاب

 .مهنع هللا يضر ا

 يف هللا دمحب هرس ىرسو «ضرألا ف هتيصو هتكرب تراصو .دابعلاو دالبلا هعفن معف
 لك نم هيلإ سانلا عراستو «نابكرلا هباب ىلع محازتو ءضرألا يف لوبقلا هل عضوو «بولقلا
 تطشنو «سوفنلا تطسبناو بولقلا تقرشأف «ضرألا ”يصاقأ] نم هل اياطملا تّدّشو هو

 ىتح «ةيوفطصملا ةعيرشلا عابتاو ةنسلا ءايحإ ةكربب سؤبلا اهنع بهذو ءاهقلاحت ةدابعل

 .دابعلا رثكأ -هنع هللا ىضر- هب هللا ىدهو ,ديعبلاو بيرقلا دنع ضرألا ىلاع يف كلذ رهتشا

 ىرايي ال هللا تايآ نم ةيآ ريخلا لاصخ نم ةلصخ لك يف -هنع هللا يضر- ناكو

 دوفو هيلع محدزت ؛ماعطلا ماعطإلو /هللا نيد ةماقإل ”ةيوازلا ماقأ دقلو .ىراجي الو اهيف

 نم نيميقملا نيرواحملاو ملعلا ةبلطو ءارقفلاو نيكاسملا نم هيلإ يوأيو ءمجعلاو برعلا
 ال نم ىلاعت هللا لضفب نوبرشيو نولكأي ءمهدالوأو مهيلاهأب دابعلاو نيسردملاو ءاهقفلا
 ووزع نوصي

 ينلاب ًءادنقا لفغي الو «ةدابعو ٌدرو مْسقو لكل ؛هنامز ًاَرَج -هنع هللا يضر- ناكو

 عاونأو رومألا رئاس يف مزحو مزعو «قئاف دجو «ةيلاع ةمه هل تناكو .ملسو هيلع هللا ىلص
 .نيدلا لوصأو ؟[موقلا] مولعو ريسفتلاو همولعو ثيدحلا درس ىلع ابظاوم ؛تاعاطلا
 .تاتثم طقاس (ب) .ىصقأ :م ()

 مهو هللا رمأ يتأي ىتح مهودعل نيرهاق ؛قحلا ىلع نيرهاظ يمأ نم ةفئاط لازت ال» :هصن (1)
 افشلا حرش ف ضايرلا ميسن رظنا) .«سدقملا تيب :لاق ؟مه نيأو هللا لوسر اي :ليق .كلذك
 .(159/3-160 :يجافنلا دمحأل

 .(م1680/ه1091 .ت) يسافلا يلع نب رداقلا دبع خيشلل رداصملا ضعب يف لوقلا اذه بسني (2)

 تسسأت تورهمات بونج لضفلا ةيواز (1 :لثم اياوزلا نم ةعومجم ةمجرتلا بحاص سسأ (3)
 قرش لامش حقفلا ةيواز (3 .ةروححاز بونج وزمأب ةديدجلا ةيوازلا (2 .م1703/ه1115 ةنس
 .(12-13 :ةليلجلا ةردلا «.104/2 :يرتشملا ةعلط :رظنا) .ةروححلاز

 ةيعامتجا قفارم اهب تينبو ءاهتاكلتمم تعستا ثيح «ةفيلخلا دمحأ دهع ىلع اهجوأ ةيوازلا تفرع (4)

 .(125/2 :يرتشملا ةعلط رظنا) .ةبلطلاو ءابرغلاو فويضلا ءاويإل
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 تاءارقلا ملع ف ىتح «نفو ملع لك يف ارحبتم اعلضتم -هنع هللا يضر- ناكو

 .ليدعتلاو تيقوتلاو مسرلاو
 يملو ,7تارم مانألا ديس هللا ين رازو ؛مارحلا هللا تيب -هنع هللا ىضر- محو

 .هنم اوك ربتو مهنم كربتو ءرصمو قارعلاو نميلاو ماشلا خياشمو نيفيرشلا نيمرحلا خياشم
 ©هيبأ ع اهذحخأ نأ دعب ملعلا نونف عيمج يف هوزاحأو (هنم اودافتساو مهنم دافتساو

 ماممإلا نم عممسو ,ءكلذ ريغو ةيبرعلاو دئاقعلاو ثيدحلاو ريسفتلا هيلع رضح .ريبكلا مامإلا

 دمحأ نب رعلا يبأو ,©يرصبلا لاس نب هللا دبعو .هزاحأو مرحلاب ©0يدركلا نمسح

 .ريظنلا ةكيدعلا ةديفملا "هتاح ر" ف ناك نمم مهريغو (9ينانعلا خيشلاو «يمجعلا

 سانلا داشرإل ردصت دق .نيفراعلا ©ءءاملعلا] رباكأ نم -هنع هللا يضر“ ناكو

 هخايشأ كلسم كلسف ءروهشملا ةجحلا مامإلا هدلاو رمأب ركذلا نيقلتو .مهظعوو مهتييرتو

 اهيلع يتأي الف هلئاضفو -هنع هللا يضر- هتاكربو هتافشاكمو ةرهاظلا هتامارك امأو

 هاجت ةريخألا /هتجح يف سلج -هنع هللا يضر- ناك هنأ اهنم ؛دَح الو َّذَع الو ناويد

 ءاهقفلا ضعب لاقف «هب كربتلاو هنع ذخألل هيلع نوطقاستي سانلا لعجف ةفيرشلا ةرجحلا

 .س .ت (.م نم طقاس )0

 :ةشلاثلاو ,م1685/ه1096 ةيناثلاو ,م1666/ه1076 ىلوألا :تارم عبرأ ةمجرتلا بحاص جح (1)
 .(66/65 :ةعصرملا رردلا رظنا) .م1709/ه1121 :ةعبارلاو م1698/ه09

 .32 :(.ك.ع.خ .م) 'رصان نبا تايورمو تازاحإ يف رصانلا كلملا حتف" يف هتازاجإ صن رظنا (2)
 .374 :مقرلا ف لصألاب هتمجرت درت (3)
 دمحم بحاص زعلا يبأ خيشلا نع ذخأ «ةعردب أشن .يناسملتلا حوتف نب دمحم نب ىحي نب دمحم (4)

 .م1701/ه1112 ةنس ةواتكألاب قوت .هتحأ هحوز ثيح «قرشملا نم هعوجر دنع رصان نبا
 .(14/1 :يرتشملا ةعلط 2441 :ةعصرملا رردلا رظنا)

 .173 :مقرلا يف ةلماك هتمجرت يتأت (5)

 .693 :مقر ةمجرتلا رظنا (6)
 م1685/ه1096 ةنس يفوت «"ةدربلا حرش ف ةديرفلا ةردلا" هل ءهيقف «يرهاقلا ينانعلا دواذ نب دمحم هلعل (7)

 .(297/9 :ةلاحك مجعم (356/6 :يلكرزلل مالعألا ,300/2 :نيفراعلا ةيده :عجار)

 .نيأزج يف م1902/ه1320 ماع يناثلا عيبر يف رجحلا ىلع تعبط ءرصان نب دمحم نب دمحأ ةلحر (8)
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 اذه يف هل طسبنيو رمألا اذه ردصتي فيك ءرورغم خيشلا اذه :هسفن يف ةصقلاب ربحأ نمم

 !؟هيف نوبدأتيو نوعضخي ةكئالملاو ءايبنألا رباكأو ءميظعلا ماقملا

 ىتح ىرت امل تسلح ام هللاو : يل لاقف ءيسفن يف ام. خيشلا نيفشاكف :هيقفلا لاق

 .بلسلاب تددهو تفوح ىتح هل تطسبنا امو «هب ملسو هيلع هللا ىلص ينلا ينرمأ

 .يل اعدف «ىلاعت هللا ىلإ تبت ينإ :تلقف ءهدي تلبقو هيلع تطقسف :هيقفلا لاق
 حلاصلا فلسلاو ةنسلاو باتكلا هعابتاو ءانطابو ارهاظ ؟'[ةماتلا] هتماقتسا ةمارك هب ىفكو

 نيرشعو عست ةنس يناثلا عيبر فصتتم ةعمجلا ةليل -هنع هللا يضر- هتوم ىلإ هابص نم

 .””77[فلأو ةئامو نيرشعو نامث ةنس يوبنلا عيبر نم رشع ثلاث ليقو] «فلأو ةئامو
 .ةماقتسالا قوف ةمارك الو :هنع هللا يضر 2 يلذاشلا لاق دقو

 نم أرقيو ءتقو لك يف هللا ركذ نع هناسل رتفي ال -هنع هللا يضر- ناكو

 ثلثو ءاموي رشع ا يف "مانألا هيبنت" عم همتخيو موي لك بازحأ ةسمخ "فحصملا'

 دمحت هللا الإ هلإ ال نم افلأ نيعبسو «"ةمينغلا"ب ةعمجلا موي لك همتخيو "تاريخلا ليلد'

 نم ةتسو نابعشو مرحلا رهشألا موصيو ليللا رثكأ موقيو .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 .امئاد اعم امهموصي «©0[هنإف] سيمخلاو ءاعبرألا الإ اموي رطفيو اموي موصيو «لاوش

 ينامث ىحضلا يلصيو لفاونلا رثكيو .هنع هللا يضر رفسلاو رضحلا يف هبأد اذهف

 لك ربد هللا رفغتسيو ءبرغملا دعب اتسو ءرصعلا لبق اعبرأو ءرهظلا لبق اعبرأو تاعكر
 ةدجسلاو كلملا ةروس أرقيو «هلثم ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع ىلصيو «ةرم ةئام ةالص

 عرضتلاو ةرخآلا رمأ يف ريكفتلا رثكيو «حيبستلا ةالص يلصيو ءءاشعلا 2”[دنع]
 .ةربعلاو ةماركلا نم هب هللا هصخ ام كلذ ريغ ىلإ ؛« ”[ءاعدلاو]

 .ط كك نم طقاس (ج) .ع «ن نم طقاس نإ 2ك طع طقام

 .ن ء,ت ى نم طقاس (ه) .دعب :ت ءس يف (د)

 .«يناثلا عيير نم 19» : 0/2 :يرتشملا ةعلط يق (1)

 :م96-1197/ه593 ماع ةتبس برق ةيرامغ ةليبقب دلو «يلذاشلا رابحلا دبع نب يلع نسحلا وبأ (2)

 .فوصتلا يف ةيلذاشلا ةفئاطلا بسنت هيلإو «شيشم نب مالسلا دبع نع ةيفوصلا ةقيرطلا ذأ

 :(1385 :مقر .ك.ع.خ.م) قورز ةشانك :رظنا) .58-1259/ه656 ةنس رصم ديعصب قوت
 .(186 :رونلا ةرجش 7

 يدارملا دمحم نب ليلجلا دبعل ”مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم انيبن ماقم ولع نايب يف مانألا هيبنت" (3)

 .(486/1 :نونظلا فشك رظنا) .م1553/ه960 فوت «يناوريقلا
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 ةليل فصن دمحأ دلو :هصن ام /رصان نب دممحت هللا دبع يبأ هدلاو طخب دحوو ]65[

 ةيقيدصلا هَل بهوو (ةبيط ةأيح هللا هايحأ ه7 ماع 5 نم رشع نما سيمخلا

 (17"ُنلطَع كف" ٍةاَفَولا ()[ماع] را اذك 03 هرمعو 5 هند و

 ءابقل ' 'يزُحُأ ءابسن '"يلمتلا يلوزحلا فسوي نب يعزعي نب دواح نب دمحم نب دمحأ
 هل 77"ةييبارهف" يف -هنع هللا يضر- هسفن فرع اذك «ةرهش يكوتشهللا ءادلوم ' ”عووضللا

 ةدابعو ءدجو مزح اذ ؛نيلماعلا ءاملعلاو نيخسارلا ءاملعلا نم -هنع هللا يضر- ناك

 ءاملع نايعأ يقلو مهمدخو خياشملا بحص .قيقدتو قيقحتو حيحص فرصتو نيتم نيدو
 .هيبأ دعب هلبق يذلا سابعلا ابأ خيشلا بحصو ههنم اوسبتقاو مهنم سبتقاو برغملاو قرشملا

 ريفغلا مجلاو ريثكلا عمجلا دنع كلذ يل لصح :"ةسرهفلا" يف -هنع هللا يضر- لاق

 ريرحتلاو قيقحتلاو قدصلاو قحلا لهأ نم ماظعلا لثامألا تاداسلاو مالعألا ةمئألا نم

 هنم تفقلتو ءادوعو اءدب هنم تدفتسا يذلا مهو .ةبراغملاو ةقراشملا نم قيقدتلاو نايبلاو

 يئنقلو يربك دعبو لب يرغص يف هسلاحجب ترضحو ءادهع [هيدل] تذعأو ركذلا
 كرابملا هلزنم. حيبستلاو ةحبسلا ةعيركلا هديب ئلوانو ءيناصوو نيحفاصو « يلذاشلا ركذلا

 حيصفلا هظفلب ينزاحأو ؛حيرصلا هبزح هتعاط رعب ّرعأو حيرضلا هل هللا رضن ,حيسفلا

 دمحم نب دمحم يالومو يديس «ةقيقحلا مامإو «ةقيرطلا خيش «حيلملا بذعتسملا همالكو

 .يعردلا رصان نب ورمع نب نيسحلا نب دمحأ نبا

 .هدنع :س يفو «هنع :3 (ب) 14 ْط ك يف نيع ()

 رحب نم تيبلاو .م1717/ه1129 - كطقش «72 -بع «م1647/ه1057 - زنش :لمجلا باسحي (1)

 .ليوطلا
 9/2 :يرتشملا ةعلط 2215 .ص «38 :مقر ةليلجلا ةردلا 3 :يزوحأ سرهف :يف هتمجرت اضيأ رظنا (2)

 مالعإلا ,190 :ةملاعلا سوس «370 2243 «18 :برغملا خرؤم ليلد ؛423 :سراهفلا سرهف

 .73 :ملعلا تالاجر 443/5 :فاحتإلا 2 :يشكارملل

 .(123 :ةملاعلا سوس رظنا) .نلمأ ةليبق ميتشكأب ةرقتسملا نيزوحيإ ةربمأ ىلإ ةبسن (3)
 .نلمأ ةليبق «تحعزيت ةيرق برق "روصنم' تيأ" ىلإ ةبسن (4)
 .(ةصاخ ةحخسن) "ناوخإلاو ةبحألا ةزاجإ ىلع نالجعلا ىرق" :اهامس (5)

 .58-63 :نساحملا ةأرم رظنا (6)
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 وبأ مامألا مهنم ةلجأ ةديدع خ ويش نع - هنع هللا يضر- ()هئدافتسا لحج] ناك

 , ”يسدادلا ريبكلا دمحم يديس خيشلا نعو «"”يعردلا فسوي نب يلع يديس نسحلا

 نب دمحم يديس هويرصع هزاجأو «2”يدومصملا دمحأ نب دمحم يديس مامإلا خيشلا نعو
 نب دمحأ نب دمحم نب نيسحلا يالومو يديس هوأ مهيناثو .يسوسلا ٍيغرملا ديعس

 نب /نسحلا يديس يلع وبأ لوقنملاو لوقعملا سراف مهئلاثو <”رصان نب ورمع نب نيسحلا
 ملاس نب ىلع نب دمحم نب نادم نب دمحأ دنسملا مامإلا انخيش مهعبارو .يسويلا دوعسم

 .نيدلا مالعأ نم مهريغو «ساف هيقف يناسملتلا

 تمزالو «فلأ دعب نيتسو ةعبرأ ردص 2 ةيئالدلا ةيوازلل ةعرد نم تلحر دقو

 ةكريب هدي ىلع ىلع هللا حتفو تدفتسا هنمو «ةنس نيرشع فيني ام يسويلا يلع ابأ انحخخيش

 .هريغ الو هتششغ امو ةصلاخ ةينب هتمدخو «هيلإ ئهجو يذلا رصان نبا بطقلا خيشلا

 .هسراهف يف ركذ ام رخا ىلإ .طق هلل دمحلاو

 رثآمو بقانمو «ةريثك فيلآت هلو .ةلجأ خايشأ ةدع- هنع هللا يضر- هلو

 .ةليلع رخافمو

 هللا همحر يفوتو .ه1057 ةنس بحجر فصتتم سيمخلا موي -هنع هللا يضر- دلو
 ةيواز يف نفدو ءروكذملا خيشلا هيلع ىلصو «ثالث وأ نيتتس وحنب هلبق يذلا خيشلا لبق
 .فلأ ةئامو نيرشعو عبس ةنس ىلوألا ىدامح يف هللا همحر تام معن .ةعردب تورحمت

 "يزوحأ ةسرهف" نم كردتساو ,خسنلا عيمج نم طقاس )0

 مل «يئالدلا دمحم نع ذحأ «يواتكألا يريزامتلا يعردلا ميلحلا دبع نب دمحأ نب فسوي نب ىلع (1)

 18 :رهازلا ضورلا :رظنا) .م1635/ه1045 ةنس فوت «سانلا ديس ةيواز يف سيردتلل ردصت
 ةكرحلا «.127/1 :يرتشملا ةعلط «(1003 :مقر .ع.خ.م) رئاصبلا ةرانإ 2276 :ةعصرملا رردلا

 .(544 :ةيركفلا
 .417 :مقر ةمجرتلا رظنا (2)

 .418 :مقر ةمجرتلا رظنا (3)

 .255 :مقرلا يف لصألاب هتمجرت درت (4)
 نم يناثلا فصنلا ف تسسأت دقو ءالدات لهس ىلع فرشملا طسوتملا سلطألل يبرغلا بوندلا ىلإ عفت (5)

 ةيواز كانهف ةراشاللو .يئالدلا دمحم نب ركب ىبأ لبق نم (م1470/ه874) رشاعلا يرجهلا نرقلا

 «ىلوألل ٍئيدلاو يملعلا رودلا تئرو :م1638/ه1048 ةنس يئالدلا جاحلا دمحم اهانب ةثيدح ةيئالد

 .(27-36 :ةيئالدلا ةيوازلا رظنا) .ةيلاحلا قاحسإ تيأ ةيواز مويلا اهضاقنأ ىلع موقتو

 .123 :ةملاعلا سوس :يف هتافلؤم ةحئال رظنا (6)
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 يسافلا جاحلا نب دمحأ (101)

 املاع -هنع هللا يصر ناك (”يسافلا جاحلا نباب فرع ؛يبرعلا دمحم نب دمحأ

 رداقلا دبع دمحم ابأ خيشلا بحص .بقاد مهفو ,كاردإو ءاك ذو «ةداقو ةنطف هل ءالماع

 ,هنع هللا يضر جحو .هردعب هيلع ئثي دمحم وبأ ناكو ءانطابو ارهاظ هب عفتناو , 7 يسافلا

 دبعو «7يسلماربشلاو «”يروزرهشلاو «يربطلا نيدلا نيزك قرشملا خياشم يقلو
 .قلخلا ميرك ةينلا نسح -هنع هللا يضر- ناكو ههريغو «يشرخلاو :يناقللا مالسلا

 جرخت و «ريثك قلخ هب عفتنا ىتح ءسيردتلا ىلع ابوؤد ءمهريغو ةبلطلا ةافج ىلع اروبص

 ©2فاصنإلاو] تبشثتلاو ينأتلاو 0 ةريثك ةعامج هب

 .قيئتب اهنم عضتي م ها اسر ماواو ا اجلا سيلا اهوا راما

 .هتيصو تذفنف نيالا دبعسلل ىلع سيئو ب لما هل يراجي د ىصوأو

 يول سافب ءارقالل جرح اذإف ةعدقملا اساف نكسي -هنع هللا يصر- ناكو

 هللا يضر- هبأد اذهف .هعوجر يف نيثالثو ءاباهذ ' 'نآرقلا" نم ابزح نينالث هقيرط يف /ًأرق

 .نيتنيدملا نيب ةفاسملا برق عم - هنع

 - كروم هللا يصضر- لاقف (ةيه (20 ع ئاحجللاد رْدقلاو ريرحلا سبل نع اموي ناطلسلا هلأسو

 .ح نم طقاس (ب) .ن ك نم طقاس ()

 :رونلا ةرجش «213 :ةوفصلا 2251/3 :يناثملا رشن «273 :رردلا طاقتلا «49 :هتسرهف :يف هل مجرت (1)

 ةلودلا دهع ىلع ةيبدألا ةايحلا ,316 :برغملا خرؤم ليلد :.79-80 :سراهفلا سرهف 7

 .136 :ةيولعلا

 .663 :مقرلا دنع هتمجرت يتأت (2)

 :رظنا) .م1668/ه1078 يفوت .فوص خيشو يعفاش هيقف «يربطلا نيدلا يبحم نب نيدباعلا نيز (3)

 .(125/2 «206/1 :يشايعلا ةلحر (63 :يشايعلا ةسرهف 2172 :رردلا طاقتلا 2170/2 :يناثملا رشن

 .173 :مقر ةمجرتلا رظنا ءيروزرهشلا يناروكلا نسح نب ميهاربإ (4)
 .610 :مقرلا يف لصألاب هتمجرت درت ءيسلماربشلا ىلع (5)

 .673 :مقر ةمجرتلا رظنا (6)
 .1990 .طابرلا ءايلعلا تاساردلا مولبد لينل ثحب «يلاح ناسحلا قيقحت ءهتسرهف عجار (7)

 .م1694/ه1105 مرحم 22 ف سافب ءاضقلا ةبطح ىلوت (8)

 .م1278/ه676 ةنس يئيرملا قحلا دبع نب بوقعي دهع يف تينب «ءاضيبلا ةنيدملاب اضيأ فرعت (9)

 .(218/1 :ايقيرفإ فصو ؛«232-295 :ساطرقلا ضور :رظنا)
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 .نّي مارحلاو ءَنْيب لالحلاف هريغ امأو «ةحبسلا هب رمعت ام يف 9[زئاحلا] مالكلا :ةهيدب
 زيزع يديس ةضورب نفدو ءرشع يناثلا نرقلا نم ىلوألا ةرشعلا يف هللا همحر يفوت

 .سافب "9 ليوطلا بردلاب

 ةيوازلا دمحأ (102)

 ةقداصلا لاوحألاو تاكربلاو تاماركلاب روهشملا فورعملا «©ةيوازلا دمحأ]

 2/2بابشلا تابثو] عامسلا دنع صقريو بثي - هنع هللا يضر- ناك .ةذفانلا ةريصبلاو

 هه ْبِحَص -هنع هللا يضر- ناكو .هيلع دراولا ةبلغل ريككلا نم شعتري ريبك خيش وهو

2 

 .دالبلاو سانلا هتكرب ْتَّمَعو ؛هرس ضاف مث «ةديدع نينس مهُمَدو خياشملا
 ؛ءشكارمي © سيمخلا باب جراخ نفدو ,«فلأو ةئامو ةتس دودح يف هللا همحر يفوت

 (20نيمآ هب هللا انعفن ءروهشم كانه هربقو

 ينميلا دمحم نب دمحأ (103)

 ف لاح مث ءاهخياشم نم ةدع ىقلو «نميلاب هللا همحر دلو 2”نميلا دمحم نب دمحأ

 اهب يقلو «””نادوسلا نم ””ونرب دالب لحدف ؛مهراونأ سابتقاو ءايلوألا ةرايزل قافآلا

 .ةوفصلا نم حيحصتلاو «تابثلا بولو :خسنلا عيمج ف (ب) .س (ت يك نم طقاس )0

 4-3 2عّس .ك يق ةدراو ريغ ةمجزرلا 0ج)

 .(152 :رردلا طاقتلا رظنا) .نييورقلا ساف نم نيراطعلا برق سيقلا ةبحر يف عقي (1)
 .331/2 :يشكارملل مالعإلا «215 :ةوفصلا بحاص هل محرت .يميلدلا ةيوازلا دمحأ (2)

 نم هنأ ودييو ؛هئانب خيرات نع ريثكلا لهجي «ةيبرغلا ةيبونحللا ةهجلا يف عقيو ءشكارم باوبأ دحأ (3)
 اذه نأ ةيدبألا ةداعسلا بحاص ريشي امك «ساف باب ىمسي ناكو .ةيطبارملا ةيراضحلا ملاعملا

 :رظنا .ىبسلا سابعلا يبأ خيشلا باب اضيأ ىمسي ناك بابلا
 اان - 10كععلانم: "1 نعك ممماعك 221ع1ءكلتعم لع 1ل4كدم دلع ععأت", اضن هكر, 1975, م.م.18585-6.

 :رردلا طاقتلا 224/2 :يناثملا رشن :يف هل محجرت «نميلا سيردإ ءالعلا يبأ نب دمحم نب دمحأ (4)

 دمحم نئميلا دمحأ يديسب فيرعتلا «239/1 :مالعإلا «334/2 :ةولسلا «219 :ةوفصلا «8]

 .(د1419 :مقر .ع .خ .م) يوانسملا

 لامشلا يف ةليوزلا نيب ةطبارلا قيرطلا ىقتلم تناك و .ةيلاحلا ايريجين لامش يف ةقطنملا عقت (5)

 فرعت ةيمالسإ ةكلمت م16 /ه9 نرقلا لالخ اهيف تنوكت دقو .اقرش ا«ةنصع» دالبو يقرشلا

 .175/2 :ايقيرفإ فصو :رظنا .!؟حمصعو-انمكصهان :ب

 -1)1 1101 ه1 ء كعد مالك 2110115 791217165, م0.0.76-20

 ...يغنوصلا ءونرب «يلام :ةينادوس كلامم ةدع هب ترهظ دقو ءءارحصلا ءارو ام دالب ىلع قلطي (6)

 .ةزيمتم ةيحورو ةيداصتقا تاقالعب قرشلاو يقيرفإلا لامشلاب طبتري امك

-97- 



 هبحصو هنم سبتقاو هل ذملتتف «©"”يوانربلا هللا دبع دمحم ابأ ينابرلا ملاعلا مامإلا خيشلا

 ملف «"ساف ةنيدم.رايستلا اصع ىقلأف «ىلمت ىتح هب لاجو ؛برغملا وحن هجوت مث .انامز

 حلاصلا خيشلا هلقن نأ ىلإ ةدابعلا يف دجو ريمشتو ةبهأ ىلع «نيرابألا دجسمبارواحب لزي

 تجوزو فاينل, هفيواز ل]: ىسيلدنألا نعم نب 1ننقا دبع نيو تميغ ني دعنا سيلا ربآ

 لضف نم هيلع رهظ امل هترايز ىلع سانلا محدزاو ؛هحالص اشفو هرمأ عاشف «هيلع قفنأو
 .ةخسارلا ةفرعملاو ةينابرلا هرارسأو همركو هللا

 خيشلا تام ىتح ةق داصلا ةبحماب ةقاطلا ردقب هل موقيو هلحُي سابعلا وبأ خيشلاو

 !هاتعيض دقل «قحلاب هل انمق ام هّللاو :سابعلا وبأ لاق .شعنلا ىلع َلِمْحَو هللا همحر

 هربقو «حوتفلا باب جراخب نفدو ءفلأو ةئامو ةرشع عبرأ ةنس هللا همحر يفوت

 .كانه روهشم

 يسلدنألا نعم نب دمحم نب دم“أ (104)
 هيبأ نع ذأ 7 يسلدنألا نعم نب هللا دبع نب دمحت هللا دبع يبأ خيشلا نب دمحأ

 الاوق هللا دابعل احوصن -هنع هللا يضر- ناك ””يصاصخملا مساقلا يبأ خيشلا نعو

 نقلي نكي لو .ةلودلا بابرأ دنع ةوظح هل تناكف ءمئال ةمول هللا يف فاخي الو «قحلل

 ديعس نب دمحم يديس ىلاعت هللاب فراعلا نييو هنيب عقو ىتح كلذ ىأر الو َداروألا

 ةقيرطلا ىلع يبرغلا نادوسلا ةفوصتم رابك نم «يريمحلا يونربلا لييلجلا دبع نب هللا دبع (1)

 (224/2 :ينانملا رشن :رظنا) .ئميلا دمحأ هذيملتو راجتلا قيرط نع ةبراغملا هيلع فرعت ؛ةيرداقلا

 .(406 :ليلكألا «201 :رردلا طاقتلا
 دنع امنيي (م1673/ه1084 ةنسب كلذل خرأ يرداقلاف ءسافل همودق خيرات يف رداصملا تفلتخا (2)

 .م1668/ه1079 ةنس :دمحألا دصقملا بحاص
 يبأب فيرعتلا ف دمحألا دصقملا 2300 :رردلا طاقتلا «182/3 :يناثملا رشن : :ْف كلذك هل محرت (3)

 :مقر .ع.خ مليفوركيم) عامسألا عتمم ف ركذي مل نمي عاملإلا «(ةقرفتم عضاوم) دمحأ هللا دبع
 .182/2 :ةولسلا 0 .(15

 خويش دحأ «ةعيلقلا لبي ةصاصخل ىلإ ةبسن «يسلدنألا يصاصخلا مساق جاحلا نب مساق (4)

 ةنس قوت «نعم نب هللا دبع ةيواز ىلإ لقتنا مث «ةيحابصملا ةسردلملاب هرمأ ةيادب يف رقتسا .ءفوصتلا

 199/2 :ينانملا رشن «189 :رردلا طاقتلا :رظنا) .حوقفلا باب جراخ نفدو م1672/ه3

 .(338/1 :ةولسلا 523 :ليلكإلا «171 :ةوفصلا 48 :رطاعلا ضورلا
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 عم فئاظولاو بازحألا ةمزالمم.هاتأ نم رمأي ناك امإو ؛مالك /كلذ يف ”يسلبارطلا

 امأ :يمجعلا هناسلب لاقف ءيسوس لحجر هيلع فقوف اموي سلجو 0ةيوازلاب ناوخإلا

 :لاقف ءاذك و اذك :هل ليق ؟تلق اذام :خيشلا لاقف ؟اهنم سبتقي حيباصم ايندلا يف تيقب

 ؟اهللب ىنعم ام :يسوسلا لاقف «ةلولبم ةليتفب ىتأ سبتقي ءاج نم نكلو «تيقب دق هل اولوق

 هتهبج ىلع هدي يسوسلا عضوف «ةيالولا ىجرتي وأ بلطي نأ نم ّلقأ ال :خيشلا هل لاقف
 .فرصنا مث «ةعاس

 .فلأو ةئامو نيرشع ةئس هللا همحر قوت

 يواشلا دوعسم نب دمحأ (105)
 نم -هنع هللا يضر- ناك .ريعشلا جاحلاب روهشملا ”يواشلا دوعسم نب دمحأ

 هتظفاحم عم ناتكلا جسني ©[اعناص] .الماحن هرمأ ءادتبا ف ناكو .نيفراعلا ىلاعت هللا ءايلوأ

 ام حابو ءهرس ضافو ارخخآ هرمأ رهظ مث ءريكذتلاو ظعولا يسارك هتمزالمو تاقوألا ىلع
 «ناكمم.اناكم اهفرع هنأو تاوامسلاو ةنجلا نع ربخي «توكلملا رارسأ نم لوقعلا راحت

 لاحلا قداص هدجوف «كلذ يف يسافلا رداقلا دبع نب دمحم هللا نيع وبأ ةمالعلا هضوافف

 .هل ملسف .ملعلاو لمعلاو

 هتسرهف" ف نمحرلا دبع نب دمحم خيشلا لاقو
 .متخلا لاح وه امك ةباحصلاو ءايبنألا نم ريثك ةيناحور

 رداقلا دبع يديس يرض دنع نفدو ءفلأو ةئامو رشع ةسمخ ماع هللا همحر يفوت

 .نيمأ ءامهنع يضرو ىلاعت هللا امهمحر .يسافلا

 نع لجأ .هنامز ءايل وأ متاح هنإ 4١

 نيفد يتافنلا دمحأ نع ةيفوصلا ةقيرطلا ذحخأ ءيسلبارطلا يمناغتسملا يعامجلا ديعس نب دمحم (1)

 نفدو «م1708/ه1120 ةنس ٍقوت .جحلا ةضيرف ءادأل هرفس ءانثأ نعم نب دمحأ هيقل «سباق

 .(176/3 :يناثملا رشن عجار) .سلبارط زاوحأ نم "ةضارع"ب
 ةيفخملا ةيوازلا نيب فالح عقو كلذ رثإ ىلعو هه1104 ماع كلذو هدلاو اهانب ىلا ةيوازلا ددج (2)

 .(191/3 :يناثملا رشن :رظنا) .نييقلقلاب ةيسافلا ةيوازلاو

 .223 :ةوفصلا 2309 :رطاعلا ضورلا :يق هل مجرت (3)

 ةخسن اهنم «ةيفاكلا ةيداملا قرطلاو ةيهازلا تايورملاو ةيلاعلا ديناسألا يف ةيدابلا حنملا :اهامس (4)
 .ك 9 :مفر .ع.خ.م

 .نييورقلا ساف نم نييقلقلا ةموحب عقي (5)
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 يسادملا يلع نب دمأ (106)

 يسوسلا دمحم فورعملا حلاص نب ىلع نب "[دوعسم] نب دمحم نب ىلع نب دمحأ

 ء 06 سادم] ونبو ,27يسادملا

 زاجحلل هلج- هب رفاسو «فلأو نيسمخلا دودح يف شكارك. -هنع هللا يضر دلو

 دول ل 0

 مل مدبو ز تاعاطلاو تادايعلا يقام ا ارمشم 0 دا ماقأف ءىلف ىلإ ص

 .يسوسلاب ابحرم :هل لاقف ةشوللا نب مساقلا يبأ خيشلل عحر

 سلجف «هنطاب رانتساو «كاذ ذإ هبلق يف خيشلا ةبحم تنكمتف هتمه خيشلا هيلإ هجوو

 " '[ريسملاب] خيشلا هرمأ من ٠ «نيرئازلل ءاملا يقسيو ماعطلا خبطي همدخي خيشلا ةيواز يف

 ماعطلا معطي هللا همحر ناك و .شك ارمل عجر مث ؛ ءارارم جحو رواجو جحو راسف «جحلل

 .هدابعلا ىلع رباثيو

 .فلأو ةئامو نيثالث ةنس هللا همحر قوت

 ِ يباوصلا هللا دبع نب دنخأ (107)

 يلولا «لضافلا لماعلا ملاعلا ءانتثدمعو انخيش 3 ”يسوسلا يباوصلا هللا دبع نب لمح ا

 يوغللا يوحنلا هيقفلا ثدحملا ءريهشلا ريبكلا وصلا حصانلا دهازلا عرولا حلاصلا

 ماقأ نم رخآو ؛مهنم "كلام نبا ليهست" أرقأ نم رخخآو سوس يثدحم ةمتاخخ ءيضورعلا
 .ماتلا دحلاو مزحلاو مزعلاب دابعلا دشرأو «عدبلا تامأو ننسلا ايحأو نيدلا

 .سادمأ :ك (ب) .ةوفصلا ف ام ىلع خسنلا عيمج يف ةدايز ()

 .ةدماصملا بوعش نم بعش

 .363/2 :يشكارملل مالعإلا «41/2 :ةيدبألا ةداعسلا 2224 :ةوفصلا :يف هل مجرت (1)

 .224 :مقر ةمجرتلا رظنا (2)

 نم ةعومجم يف سيردتلل ردصتف ءهتورهفمات خويش نع ذحأ ءباوص تيأ ةليبق نم (3)

 ةليبقب ةروحلوب اريخأو «رارج نبا ةسردمو ,ةكوتشهب لازم يديس ةسردمو «تويبت :سرادملا
 :مقر .ح.خ.م) يبكيضحلا ةلحر 22 :(ةصاخ ةخسن) يضيضحلا ةسرهف يب .ةكاومسر

 ةضور «242 :ةليلجلا ةردلا «17 :(ةصاخ ةحخسن) يترغرغاتلل يخحيضحلا رصتخم 22 5

 .62 :ملعلا تالاجر 234/4 :ةلوزج لالخ 263/8 :لوسعملا 7 :يلالهلا تايفو «263 :نانفألا
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 ننسلا ءايحإو نيدلا ةماقإ ىلع صرحلا يف هللا تايآ نم ةيآ -هنع هللا ىضر- ناك

 يف ردقلاو نأشلا ميظع «ةمهملا ريبك ءكلذ يف ةريغلا ديدش ءركانملا يفنو عدبلا دامخإو

 ف هبرشو هلكأو هسابل ف ىتح هلاوحأ رئاس يف ةيدمحملا ةنسلل عابتالا ديدش «دابعلا بولق
 .ةعردب تورم لهأ هحءايشأ كلسم كلذ ف اكلاس ءاهعاونأب تاداعلاو تادابعلا عيمج

 هللا يضر ؛مهئارظنو :«©يناجرملاو «جاحلا نباو :2”ةرمج يبأ نبا ةمئألا كلسم نيكلاسلا

 .مهب انعفنو .مهنع

 ىلع افطعو اعضاوت مهرثكأو «ةيشحو هلل افوحخ سانلا دشأ -هنع هللا ىضر- ناكو
 يف هتاقوأو هلاوحأ عيمجل اقرغتسم اقفوم -هنع هللا يضر- ناكو .مهلل اداشرإو قلخلا

 ال ,داروأو ركفتو )+ ىزتود ريكذتو دجهتو ةوالتو ميلعتو سيردت نم تادهاجنا تاقوأ

 .هنع هّللا يضر لفغي الو رتفي

 اعلوم ؛«نيدلا لوصأو ناميإلا دئاقع ريرقت هيلع بلاغلا -هنع هللا ىضر- ناكو

 ىتح اهظفح ىلع /ضحيو ءاهدرسيو ةبلطلا اهيلع ئرقيو اهبحي ءكلذ يف يسونسلا بتكب
 .دالبلا هذه يف اهايحأ نم رخآ ناكف «كلذب هباحصأو وه رهتشا

 راهنلا لوأ "يراخبلا حيحص" ةءارق ىلع ابظاوم -هنع هللا يضر- ناكو

 ."يزجح نبا ريسفت" هيلع انرضحو «”نينس سمح وحن ةدم ارارم هدنع هانرضحو
 ملسلا" هيلع تأرقو :"كلام نبا ةيفلأ"و «”ةيئاطعلا مكحلا ىلع دابع نبا هيبنت"و ؛"نيلالحلا"و
 يترنمتلا حرش" ريرقتلا دعب درسيو ؛"يركز نبا مظن" هيلع تمحو ءاثالث وأ نيترم“””قنورملا

 .هللا همحر هفلؤم هلمك ول "روجنملا حرش" نم دوحأ هنإ لوقيو «هيلع نيو

 قوت ءاعراب اهيقف ناكو ءةدم ءاضقلا دلقت ءلصألا يسلدنأ ؛كلملا دبع نب دمحأ نب دمحم (1)

 سرهف «163/1 :ةاعولا ةيغب 2285/1 :ءايلوألا تامارك عماج :عجار) .م1203/ه599 ةنس
 .(307 :سراهفلا

 :رظنا) .م1465/ه869 سنوتب يفوت ءيفوص ظعاو هيقف «يناحرملا يشرعلا دمحم نب هللا دبع (2)
 .(451/5 :بهذلا تارذش «203/1 :ينارعشلا تاقبط

 .ةسام ةليبقب نشحزرمأ لادحأ ةسردم.هنع ذأ (3)

 .يزفنلا دابع نب ميهاربإ نب دمحم :"ديحوتلا مولع يف مكحلا يناعم ضعبل هيبنث" :هامس (4)

 :م1535/ه941 ةنس اهمظن ءريغصلا يديس نب نمحرلا دبع مظن نم ةزوحجرأ :قطنملا ملع ف وهو (5)

 .حرش اهيلع هلو
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 ©[ركذلاو] ميلعتلل نيءاشعلا نيب ءارقفلل اسلحب بتر -هنع هللا يضر- ناكو
 ميسوم رب يسر جر سي ص سس رس حاب

 ,مهاعري مهييقن لاجرلا ىلعو «باجح ءارو نم نعمسي ثيح ءاسنلاو «هنم دبال رمأ وأ ةبيغ

 7 * ْءاَرإ ىلوت امِل لكَ * :مهييقن ةسردملا ةبلط ىلعو ؛كلذك نهنم ءاسنلا ىلعو
 .هرقأ هتءاسإ نبع عجرو بات نإف «هبيقن هرزع قرفلا عيمج نم ءاسأو فلاخ نمف

 .دالبلا نم هجرحأ الإو

 ركذ ىلع الإ «ةلاطبلاو ثدحتلاو عامتجالا نم لكلا عنم -هنع هللا يضر- ناكو

 :هتايرورض وأ هايند رومأ نم هيلإ ةرورضلا تأجلأ امو «ةدئاف ٍةدافتسا وأ ,ملع ملعت وأ ءهلل

 .ناوألا نها نقلا هدم ىلا الو وبلا تكيس ننال يسارع لآسب

 انطف .هرومأ ف اصاّوغ نيدلاو ةنسلا ءايحإ ىلع هصرحلا -هنع هللا ىضر- ناكو

 هنع اولضأو «هورّسأو نيدلا نم هوقزتسا امو نيطايشلا ركمو «سوفنلا سئاسدل اهيب
 فقولاب سانلا ةءارق كلذ نمف ؛هل -هنع هللا يضر- هبتناف «هيومتلاب هوطغو «دابعلا
 -هللا هنعل- ناطيشلا دمع دق «هنيد لصأو همالكو مهبر باتك "ميظعلا نآرقلا" ©ىطبملا

 عشختلاو ؛هيف ربدتلاو هب هللا رمأ يذلا ليترتلاو «نيعتملا بحاولا هديوحت نع مهفرصف ,كلذل

 ميقملا ميعنلاو باوثلا ليزج هناحبس ميركلا هيلع دعوو هللا باتكل ئراق لك ىلع ةنيكسلاو

 روظحلا يف مهعقوأو ءكلذ نم مهعنم ىتح /سانلا ىلع لاتحاو ميجرلا ناطيشلا ركمف
 ءروصقملا دمو «دودمملا رصق نم هّللاب اذايع «ةريبكلا ةيصعملاو «حيرصلا مارحلاو ,حضاولا

 00م اوك ام اطيل نيرو اهريغتو اهليدبتو تاكرحلاو فورحلا طاقسإو
 .ريك ذتلا وك م )0

 .يريصوبلا ةيزمه نم (1)
 مهنيعت ةنيعم فاقوأ ىلإ ةبلطلا ةجاحل ارظنو «ةملكلا رخخآ توكسلا :ءارقلا حالطصإ يق هب داري (2)

 .نآرقلا فقو يف ادييقت يطبحلا فلأ ءاهيلع فقوي ىلا تاملكلا ركذو «مهتاوصأ ميظنت ىلع

 ديبقت" قيقحت ةمدقم ف كلذ ليصافت رظنا) .ءارقلا ىدل ةدئاسلا يه ةقيرطلا هله تلازامو

 .(140 :ةيركفلا ةكرحلا «1991 ىلوألا ةعبطلا هلا هو دمحأ نّسحلا ذاتسألل "ميركلا نآرقلا

 يفوت «يزاغ نبا ذيملت «ئرقم ذاتسأ «يتامصلا ةعمج يبأ نب دمحم وه انه ىطبهلاب دوصقملاو

 .(67/3 :ةولسلا رظنا) .م1524/ه930 ساق ةنيدع

 .47 :ماعنألا (3)
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 مههفاشو :؛”[مهئاهقفو] مهئارقو هنقو نايعأل 27بتك -هنع هللا يضر- ناكو
 هتقفاومل اوقفوي ملف ءاهيف |طخلا عضاوم مهل نيبو «ةعونمملا ةثدحملا ةءارقلا هذه نأش يف ارارم

 .هللا همحر هبتنا امل اوهبتنا الو اليلق الإ

 تركذ ينإو ءاذه :©يسابعلا سابعلا يبأ هتقو مامإ انخيش ىلإ اهنم باتك صنو

 لتمخاو «مدقتملا ليحلا لهأ ليجلا اذه نم ثادحألا اهيف فلاح يللا ةثداحلا ةءارقلا هذه مهل

 نم هريغ نسم هحوتفمٌيمو هكر حتمو هنكاس طب مهيلع دنس .هلهأ ىلع ءاجهملا ماظن

 اومسو .هدقف عضوم نم ةلعلا فرح ٍدوجو ٌعضومو ؛مهنم هريغو هروسكمو همومضم
 افقو هلك كلذ

 يبس مْوَمِل َنوُدَعوَت ام اذه نم نيواولا كل

 ام :مهل ليق اذإو ءسايق اهلحدي ال ةءارقلاو «ءسايق هب انرمأت ام :اولاق ؟لبق ةثالثلا تافلألاك

 ءاملا ْتَقَّرَه» :اولاق برعلا نإ :اولاق ءنيب نيب اهنأ ىلع سانلا صن ؟هاانتم اَدِئَأإِ» يف ةزمهلل
 نه يع تاميراخ تايلزوك ميانتا لب يوخجتلا ىايقلا ىلإ اورفف ««ةبادلا تجرهو

 دعب امهنع جراخ رمأ ىلإ اوجرخ مث ؛يوحنو يئارق اقلطم سايقلاب ةءارقلا اوركنأ دقو .هسايق

 يف ينأ تيأرو ءيردص هل نئمطي ملو «زاوجلا رهاظلا :ذئتقو متلقو ءاعامجإ ةياورلا نع هجورح
 .رخخآ تقوو رخآ سلحب يف ”[كلذب] مهركذأ نأ ُتيونف مهل تنعملا ةروص

 تيأرو «هب ريحتأ ام ضعب هب ركذ اباوج هل رأ ملو اباتك ةثالثلا اهيأ مكيلإ تثعب دق
 نع الضف اهعامس زوجي ال نأو «ينامثعلا فحصملا نوناق نع ةجراخ ةءارقلا كلت نأ

 الإ مالسإلا نم ىقبي ال نامز سانلا ىلع يتأي» :هيف ليق يذلا وه نيحلا اذه نأو ءاهتءارق
 امنإ افقو نامزلا اذه يف ةءارقلا ىطاعتم هيمسي ام نأو (©© «همسر الإ نآرقلا نم الو /ءهمسا

 يذلا مظعألا نكرلا مهل مكنأ تيأر دقو ءلصو الو فقو الف الإو «سابلإو ماهيإ وه
 !ةجح مكوذختا تقولا يف متمد امف ءتقولا اذه يف هيلإ نودنتسي

 .ت .ءس .ك يف مكل اذب (ب) .مهئارقفو :م )0

 حئاصن نمضنت يهو «ءصاخشألا وأ لئابقلا ىلإ اهلسري ناك يلا هلئاسر نم ةعومجم ىلع انفقو (1)
 تينزتب ةييوجحلا ةنازخلا طوطخم 230 :اهددعو ءيباوصلا لئاسر رظنا) .ةفلتخم اياضق لوح ةميق

 .(24 :(صاخخ طوطخمت) ٍقوعلا شانك ءعومجم نمض «249 :مقر
 "يسابعلا ةبوجأ" ف لماكلاب تدرو ةلاسرلا صنو .108 :مقرلا دنع هتمجرت درت (2)

 .53 :ص ةهروس (3)

 .9/9 :كنسنو سرهف رظنا ,73-729 :نعفلا باب ءيذمزتلا هاور (4)
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 رمألا اذه َمَدق ولو «هللا همحر مكدلاو ةايح يف رمألا اذه تيدبأ ول تددو دقلو

 ٍ 5 5 ١ 5 / ١ ع : هين ل يه 5

 مل هللا همحر هنأ الإ ءاههحو ىلع ةءارقلا روفو '"[نامز] كردأ وه ذإ ءارّرَوم اًرصن ينرصنل
 هللا ف فئاخخ ريغ َنيِبت اذإ قحلاب هموقأ ام لجر نم هَرَد هلل «هيبنت ىندأب هبتنال هبن ولو «هبني ف 5 7 5 دج ١ س م اه اب و و

 متدرأ اذإو ؛هتاوفه عيمجب طيحت ةرفغم هل رفغي نأو همحري نأ ميركلا هللا لأسنف :مئال ةمول

 :داسفل هب لصوت داسف وه امنإ هل ةقيقح ال قولا نم هنوعدي ام ّسُأ نأ اوفرعت نأ
 .عطقلاو فقولاو تكسلا نيب قرف هنودحتسف «فقولا عون يف "ناقتإلا" ةرابع اورظناف

 .فقوب سيل تكسلا نأ هيف نودجتسو
 (0[فقولا] ماكحأ هيف تمزل نإو :©”ةيربلا حرش" يف "”يضاقلا نبا ديز وبأ لاقو

 ةملكلا طسو ف هضعبو ؛(©7بسيبح نب ةزمح تكس ةدعاق نم هنوركذُي ام هيلع لديو :تلق

 افقو توكسلاو 2[ناكسإلا] ناك ولو ءضرألاو ةرخخآلا نم "لأ" ىلع هتوكس لثم ةيمسرلا
 .هلثم مّدقملاو «لطاب ىلاتلاو «ةملكلا طسو يف فقولا زاوج مزلل

 هدو توكسلا نوكي ىنأف ءافقو توكسلاو] نوكسلا نوكي نأ لطب اذإو

 «اًحّوِع» وحن نم نيونتلا لادبإ وأ واو وأ ءاي نم الثم ءاحلا ةلص فذح دعب نوكسلاو

 ن وكي نأ نودصقي يذلا © 9نوكسلا] ءاج اذإو ءتوكس نود افقو افِلأ 74 اًميِلَعمو

 يِوتْنسَي الإ» :لشم يه فذحتو «ةزمهملا ”[تاكيرحت] هنوكرحي هلحم نإف ءافقو هدرجمب
 ةحتف ليزي رس سس ا ”«كبلوأ «لئاقو حتفلا لبق ْنِم قفنا َنَم ,

 / .«©يكثرظنا هب أَي هللا ريغ هلا نمل :لثمو . ةزمهلا ةكرح اهيلإ لقنيو ماللا

 لصو ةزمه اهقحتست لا ةكرحلا لقنو احلا ةريسك فذحك ٌفذح وه فقولاف

 هللا مهنوملعت الإ» 2 ”4اوريسح َنيِذلا ْمُهَءاَنْبَأ#» :هيلع سقو ؛ةمضلا يهو اهيلإ ءادتبالا يف

 ن .,ت ف نوكسلا (ج) .تقولا :ت (ب) .س م نم طقاس (أ)

 .ةكرحب :م (و) .ن ءس نم طقاس (ه) :م نم طقاس (د)

 .529 :مقر ةمجرتلا رظنا (1)
 .يزاتلا يرب نبال ”عماوللا رردلا" :يعي (2)
 تايفو رظنا) .تاءارقلاب ملاع «ةعبسلا ءارقلا دحأ « «يميتلا ليعام<إ نب ةرامع نب بيبح نب ةزمح (3)

 .(277/2 :يلكر زلل مالعألا «167/1 :نايعألا
 .1 :فهكلا 219 :دوه (4)
 .10 :ديدحلا (5)

 46 :ماعنألا (6)
 .20 :ماعنألا (7)
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 ىلَع هللا# ,©ع4ِديِمَحلا ١ علا طارص## :ةينثتلا ريمضك هنولعجي مهنودحتو "مهمل

 باب لكل ٠ : 77 يصييقب اووهذا زييجلالا مَحْرأ وهو 0” نيرذل ١ نإ ٌديِهَش يش لك

 امم كلذ ريغ ىلإ © ياه ولحد نوُيْعَو و تانج ىف َنيِقَتُمْلا 16 ِ 1 موُسَقَم ب

 .ةلجعو قلق نم مكيلع مالسلاو «ةرباكملا يف 9[َتعَقَو] رمل توعي

 :هصن ام "عماوللا رردلا" ىلع يضاقلا نبا ديز يبأ حرش يفو .ءفاطعنا :لاق مث
 تاكرحلل تاعبات تام نهسفنأ يف دملا فرحأل نأ ملعا :"ريثنلا ردلا" يف لاق :ةدئاف

 (0تعطق] ول ام ردقب ماللاو فاقلا ةحتف نيب توصلا َتنْكَم ؛"لاق" :تلق اذإف ءنه ةسناحملا

 .ىهتتنا «ءايلاو واولا اذكهو "لبق" لثمو "لبق" :لثم «ةكرحلا نكَمُم كرحتم فرحب امهني
 دنع ام اًرُدَق ماللاو فاقلا ةحتف نيب توصلا نيكمت نيأ -هللا مكمحر- اورظنا

 ؟4نيذلا# نم نونلاو لاذلا ةرسك نيب هنيكمت نيأ مأ ؟74َنوُجْرَي ال نذل لاقوإ» :مهلوق

 نم «![هفرعي ال] جراح نم كلذ فرعي مل نم لب ؟نونلاو ميجلا ٍةَمّض نم هنيكمت نيأ مأ
 !هب ظفلتملا توص

 ةلزنم. هدنع ريصتف ءاهسرامي ل نم ىلع ةلعلا فورح ٌلاَحَم  ىنملا رك كنباو
 ف عمجلا واو دعب ةدئازلا فلألا لثم ءافقو الو الص ال أرقت : ال يلا *[ قحلملا] دئاوز

 !هب ظفلتملا ّنِم هفرعي مل نم وسو اريج لع ملا
 نود دملا فورح ضعب يف توسل نيكمت ثيح نم ٌرعشلا ةءارقلا هله ةبلشتو

 ياولاقإل نم ةحتفلا دعب توصلا نكمي مُهئِر اق َّنإف , فل انبولق اولاقوإ» :لثم ءضعب

 نم "ان" ىلع هن هنكميو «كاانبو لق يف ىلا ماللا دعب لا واولا نودو ءهمال ةمض دعب واولا نود

 .تقطن :ك ءس(ب) 00١١١ .ةفقو :تاك (أ)
 .فحصملا :م (د) .هجرفي ال :ن ءس (ج)

 .60 :لافنألا (1)

 .1 :ميهاربإ (2)
 .9-10 :جوربلا 03(

 .92-93 :فسوي (4)
 .44 :رجحلا (5)

 .15 :تايراذلا (6)

 .21 :ناقرفلا (7)

 .88 :ةرقبلا (8)
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 هيف نك« رعشلا ليبس اذهو ءهدعب امبّلصَو نإ ال 4فلغإ ىلع فقو نإ 4انبولق#
 ببسو «ضعب نود ضعب نوكسلا نيللا فرح دجو ىلا فورحلا ضعب ىلع توصلا

 .مالسلاو ءكلذك هلعل /انه حيجرتلا ببس امف رظناو «نحللا يعر كلانه ”[حيجرتلا]

 هانثعب يذلا باوجللا سابتحا ببس ام يردأ الو «قلقلا الول اذه نم رثكأ مالكلاو
 فلطتي نأ نكلو «لامهإ هباوجف باوجلا قحتسي ال ناك نإف ,مكغلب هنأ ئغلب دقو ءالوأ

 بلط نم هعالقإ "”[ْبلطف] فطلتلا دعب رذعت نإف ؛هلهج نع علقي ىتح نيكسملا هيلمع
 مل نإ ديبعلا © [سيسح] مكديبع مكردق لحب نم مالسلاو «لمهملل رذعلا وهو «لاخما
 .هل هللا ناك «يباوصلا هللا دبع نب دمحأ «هنارفغي هللا هكر ادتي

 همهلأو هللا هقفو نم مهنمف «مالسإلا حالص ىلع اصيرح -هنع هللا يضر- ناكو

 .ىرخأو ايندو انيد ةيفاعلاو ةمالسلا هللا لأسن «لوذخملا مهنمو ؛ىدتهاو

 لوأ "”يراكسولا ىسوم يديس حلاصلا لحرلا نأب ربخي -هنع هلل يضر- ناكو

 اهنإ :لوقيو «تاءارقلاب فِدّري نمل الإ هب دوجي ال هنأو «يطبهلا فقولا اذهب سوس ءاج نم

 «بتارلا بزحلا هب اوأرقي نأ مهانكردأ نيذلا هدالوأو هتبلط ىهنيو ءكلذل هعضاو هعضو

 .تاءارقلاب اوأرقي مل نيذلا نيملعتملل هب اودوجي نأو

 سانلا در يف ٌدحلا لك َدَجو «ةدسافلا ةءارقلا هذه راكنإ يف غلابي -هللا همحر- ناكو

 .مهنمو مهنمف «ليترتلاو ديوجتلا يهو «ةميدقلا مهتءارق ىلإ مهعوجرو
 -هللا همحر- ناك ىلا ةميدقلا ةءارقلا دوجي اًدوحب رصم رهزألا عماجلاب اندحو دقلو

 زيزعلا دبع نب دمحأ يديس هرصع مامإو هنقو خيش اذهو .اهيلإ سانلا دِشريو اهأرقي
 :ةميدقلا ةينّسلا ةيباوصلا ةءارقلا ىلع سانلا ٌلِمْحَي راصف ؛كلذل هبنت دق ©يساملجسلا
 (هداسفو ةثداحلا هذه طخ ىلع "فلو

 ممهلا باحصأ هتّمِه تزجعأ -هنع هللا يضر- يباوصلا خيشلا اذه نإ «ةلمجلابو

 .سيئب :م (ج) .س يك يقف فطلتف (ب) .ميحخرتلا :س ىط 351 )0

 رظنا) .م1697/ه1108 ةنس يفوت ءرابكلا ءارقلا نم ,يكوتشهلا يراكسولا ميهاربإ نب ىسوم (1)

 .(512 :مقر ةمجرتلا

 .134و 127 :مقر ةمجرتلا رظنا (2)

 .طوطخم وهو ."دملا ماكحأ يف دنلا فرَح"ب ىمسملا روهشملا هباتك دصق هلعل (3)

 .24 :"ميركلا نآرقلا ديبقت" قيقحت ةمدقم :هلاهو رمع نب دمحأ نب نسحلا :رظنا (4)
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 عمس الو ةباش ىأر امف ,ميرحلا ظفح ىلع ظفاح دقو .مئاق لك يفنحلا نيدلل هتماقإو

 ؛ميقملاو رفاسملاو رداصلاو دراولا لكأي هتيواز يف هللا ماقأو «هتيواز ف طق اهتوصو اهمالك
 /.كلذ ريغ الو مداخن وأ دبع نم ىري اهيلع يعاس الو

 -هنع هللا يضر- هب ىفكو .ةدهاش ةرهاظ هيلع هتاك ربو هتامارك و هللا تايانعو

 ةبيجعلا هلاوحأ نم كلذ ريغو «لكوتلاو ماتلا مزحلاو «نيدلا يف ةماقتسالا ةماركو الضف

 .دحلاب طاحي الو .دعلاب ىصحي ال امث ةبيرغلا

 ةئامو نيعبرأو عست ةنس ناضمر نم اموي نيرشع يفوملا ءاثالثلا موي هللا همحر يفوت

 ماع هدلوم ناكو .ةكوتشهب نيسح نب كروبي يديس ةربقم. 2”سكرغسأب نفدو «فلأو
 .انيلإ ©هّللا دبع نب ديعس يديس هوخأ بتك اذك «فلأو نيعستو ةسمخ

 جرخيو هتوم ىوكش اكشف «كانه "يراخبلا حيحص" أرقي -هنع هللا يضر- ناكو

 مويلا ىتح هئامغإ يف "حيحصلا" درسي وهو ءانايحأ هيلع ”[ىمغيو] نيلجر نيب سلجملل
 .هب انعفنو هللا همحر هيف قوت يذلا

 ىحدلا سومثو ايندلا رودب ةلحألا ةمئألا ةعامج نع -هنع هللا يضر- ذأ

 مهنمو «هزاجأو رصان نب سابعلا وبأ انديس ءاملعلا ردص خويشلا خيش مهنم ؛نويتورُكمتلا

 هيلع تلمتشا امم امهريغو ءيتمدخو ولا دمحأ نب هللا دبع دمحت وبأ مامإلا

 .نيمآ ,مهتاكربب انعفنو مهيلع هللا ةمحر (0"2["هتسرهف")

 يسابعلا دمحم نب ده (108)

 يلولا «بييبللا هيبنلا ةمالعلا ملاعلا «7يلالمسلا يسابعلا دمحم نب دمحم نب دمحأ

 -هنع هللا يضر- ناك .ءاهقفلا هيقفو ءاملعلا ىلاع ءسيئرلا سردملا انديفمو انخيش حلاصلا

 .ةعلاطملا يف هليل رهس .هرهد هقفلا لئاسم. اعلوم اينتعم «هقفلا رشنو سيردتلا ىلع ابوؤؤد

 .ةركاذملاو ةدافإلا ف هراهن قرغتساو

 .ع .ت .م نم كلذك طقاس بر .ع هك «م نم طقاس 0

 .نيسح نب كروبي يديس حيرض دجوي ثيح «باوص تيأ ةليبقب ذخخف (1)

 .هتمجرت ىلع فقن مل (2)
 حابصلا ءوض «5 :يكيضحلا سرهف «21 :ةراشبلا 7 :يشيضحلا ةلحر :ف كلذك هل مجرت (3)

 (7 :يلالهلا تايفو 2377/2 :يشكارملل مالعإلا :309 :(71 مقر .ج.ع.خ) يسوسلا ىبحيل

 .56 :تالاجر «416/18 :لوسعملا
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 هب عفتناف ؛:ةعاس هل عيضت ال فئاظوو داروأ كلذ لالخ يف -هنع هللا يضر- هلو

 ,(7ىوتفلاو لئاسملا يف مهدامتعا هيلعو ءمهنم هقفت نم هقفت هب لب «دالبلا هذه لهأ رثكأ

 ةرهشو تيص -هنع هللا يضر- هلو .ديعب نم سانلا هدصقي «ءكلذ ف مهاحر بطق وهو

 .بولقلاو ةنسلألا يف

 ىلع اروبص ءاعرك افصنم «قحلل الاوق «نسح تممو هءورم اذ ءاهيزن هللا دابعل احوصن

 يبأو ءرصان نبا سابعلا يبأ مامإلا يديس تورهممت /خويش نعو هيبأ نع ذأ .ةأفحلا

 خخ ويش نعو «مهريع نعو ,©ريغصلا دمحم هللا دبع يبأ يديسو «يكوتشهلا يزحأ سابعلا

 نب دمحأ يديسو .يتمدحلوولا هللا دبع يديسو ,©[ينرفيلا] يبرعلا يديس شك ارم

 .مهريغو يك ومجرلا ناميلس
 مولع يف يقارعلا ةيفلأ"و «"كلام نبا ةيفلأ"و ءارارم "ليلح رصتخم" هنع انعمس دقلو

 هللا سلف .كلذ ريغو ارارم "”يراحبلا حيحص" و "قاقزلا دعاوق"و ."”جاهنملاو 2"ثيدحلا

 .همولعب انعفنو ءازحلا نسحأ مالسإلا نع هازجو هحور
 .فلأو ةئامو نيسمخحو نينثا ماع مارحلا ةجحلا يذ نم نماثلا نينثالا ةليل هللا همحر يفوت
 يكوتشملا هللا دبع نب دمحأ (109)

 هللا يضر- ناك .انعويش دحأ , يك وتشهلا (9[يميهاربإلا] هللا دبع نب دمحأ

 ىلإ ابزح رشع ةسمخب موقي ناك ءاماوق اماوص هللا باتكل ائراق اكسان اهيقف -هنع
 .ايزحو ادرو كلذ لعج «ةليل لك نيرشع

 هي هنه غرفو ءءاشعلا دعب ُهَدْرو ِهِنَْم ةليل ماقأ هنأ -هنع هللا يضر- هتامارك نم

 دقرو هتولخ لخدو .ءيشب وكشي ال احيحص هرادل بهذ مث «ةركاذملا سلجم يف انعم

 .ميهاربإلا :ن قف (ب) .ينارفولا ::ح 6ع كك )0

 .خيرات نودب «نيأزح يف رجحلا ىلع تعبط «يواتفلا نم ةعومجب هل (1)

 فاطللا هب رقتساو سافب سرد «هيقفو بيدأ خرؤم هللا دبع نب دمحم جاحلا نب ينارفإلا دمحم (2)
 رشتنا نم ةوفص" «"”فيرولا لظلا" ,"يداحلا ةهزن" :هل ,م1740/ه1153 ةنس فوت «شكارع
 .(7 :يكيضحلا ةلحر 253/5 :يشكارملل مالعإلا (89 :افرشلا وحخرؤم :رظنا)

 :يف كلذك هل مجرت :م1723/ه1135 وحن يفوت «ةرسألا دج كروبي نب ميهاربال بستتي هلعل (3)

 .64 :تالاجر «281/14 :لوسعملا «4 :ىشيضحلا ةلحر
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 .هكحاضيو هريغ عم ثدحتي هوعمس ةعاس دعب مث «هيلي رخآ تيب يف هلهأو دقري ثيح

 .هللا همحر ىضق دق هودحوف هيلإ اوبثوف ؛هسلاج نم نوعمسي الو همالك نوعمسيو
 .يباوصلا خيشلا باحصأ نم وهو ؛مهركذ مدقتملا ةعرد خويش نع -هنع هللا يضر- ذحخأ

 .هنع ىضرو هللا همحر فلأو ةئامو نيعبرألا ةرشع طساوأ يف يفوت

 يكومسرلا ىبحي نب دمأ (110)

 ارقي -هنع هللا يضر- ناك .ذاتسألا هيقفلا انخيش ,"”يكومسرلا ىبحي نب دمحأ

 .اهريغو ةييرعلاو هقفلا ف كراشو «عبسلا تاءارقلاب ”نآرقلا

 هللا يضر- ناكو "ةيمورجلا" ةمدقم ضعبو "يسونسلا مامإلا ىرغص" هيلع انأرق

 .اكسان اعشاخ احلاص الجر -هنع

 سيمخلا ةليل هللا همحر يفوت «معن .هنع ىضرو هللا همحر هلبق يذلا دودح يف تام

 .فلأو ةئامو نيعبرأو نينثا ماع يناثلا عيير نم نيرشعلاو عبارلا
 يساملجسلا دمحم نب دمحأ (111)

 مولع يف رهاملا «ريبكلا /يلولا «ةمالعلا ملاعلا « ”يساملجسلا بيبحلا دمحم نب دمحأ
 .الاحو المعو املع امهنيي عماجلا «ةقيقحلاو ةعيرشلا

 هل عضوو ةربابجلا باقر هل تعض «ردقلاو نأشلا ميظع -هنع هللا يضرح ناك

 «قرشملا دالب فو لب برغملا يف هتيص رشتناو «ةرهاظلا مولعلا ف عرب .ضرألا يف لوبقلا

 هنوروزيو «ةماعلاو هؤاحلصو هتقو ءاملع ةصاخلا لاوحألاو لامعألاو مولعلا يف هل تملسو
 .هديعب دالب نم

 هنم انل ترهظو ؛فلأو ةئامو نيسمو نيتنثا ةنس قرشملل انرفس ف هانرز دقو
 ءانثأ يف رسيألا هقفرم تحت انأو هئاسلج نيب ْنِم ينراسو «ةميظع ةكرب هانسلاج نيح

 هتمارك ىلع لدت «ءاورعشي مل سانلاو ييطغو اهب ينراسف «يلع اهب ىنج ةملكب همالك
 .ةميظع ةكرب كلذل اندجوف «هلل دمحلاو -هنع هللا يضر- هب هللا ةيانعو هتفشاكمو

 ًأرقو .ىلاعت هللا نامأ يف انفرصناو انعدوو انل اعد مث ءارارم باتكلا ةحتاف هيلع انأرقو

 .5 :يكيضحلا ةلحر رظنا (1)
 :سافنألا ةولس 11 :ييخيضحلا ةلحر 2424 :رردلا طاقتلا .94/4-95 :يناثملا رشن :يف هل مجرت (2)

 .257 :ةيولعلا ةلودلا دهع ىلع ةيبدألا ةايحلا «383/2 :مالعألا ,/2
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 ماقأف «ةحتافلا ”ىبشلا نمحرلا دبع نب ديعس يديس اندالبو انلحاس ئراق ذاتسألا انخيش هيلع

 اباتك هيف فلأ دقو «تاءارقلا مولع يف هرهمت ىلع كلذ لدو «هل اهدّوجو فورحلا يف هناسل هل

 .كلذ يف هرثأ ىلع ”حلاص يديس هوخأو «برغملا دالب يف ديوجتلاب اروهشم ناكو .ابيجع
 ةدابعلل درت كاذ ذإ ناكو ءاروبح انألمو سلحملا كلذ ف -هنع هللا يضر- انطسابو

 ضعبل نذأي ءانايحأ الإ ديعب وأ بيرق نم دحأ هاري الو اهنم جرخمي ال هتولحخ لخدو
 .اهيف هيلع لوحدلا يف هصاوخن صاوخل نذأي لفو .هيلإ هن رجح بابل جرخخيف صاوخلا

 سمخ ةنس هللا همحر فوتو ,فلأو نيتسو نامث ةنس ناضمر ف -هنع هللا ىضر- دلو

 .نيما هب انعفنو .هنع يضرو هللا همحر ,ءاثالثلا ةليل مرحلا عبار يف فلأو ةئامو نيتسو

 يفيسر هلا ديعس نب دمحأ (112)

 تام .انخويش خايشأ نم ؛مهئاهقفو نيقداصلا مهدابعو مهئاحلصو هتقو لاحر نم -هنع

 .هللا همحر 9[فلأو ةئامو نيثالثو نيتنثا ةنس

 يفيسر خلا مساقلب نب دمحأ (113)
 انحن ويش خايشأ نم «ليبنلا هيقفلا ,7”يفيسرُلا ا .سمحلا] نب /مساقلب نب دمحأ

 .هنع هللا يضر

 يعردلا يطبارملا دم“أ (114)

 يعردلا يروكلا نب دمحأ يديسب -هنع هللا يضر- فرع , © يطبارملا دمحم نب دمحأ

 .نيسحلا :ن (ب) .ك «م يف ماقرألاب تبتك ()

 ةقطنم يف قرشملا نم عجار وهو فوت ءيسابعلاو يباوصلا دمحأل رصاعم ,فيرازأ ءاملع نم (1)
 .8 :ييكيضحلا ةلحر :رظنا) .نفد ثيح حماس نب يلع يديس ةيواز ىلإ هنامثج لقنو «ءارهظلا
 .(14/7 :لوسعملا

 .522 :مقرلا دنع هتمجرت درت (2)

 194/17 :لوسعملا :يف هل مجرت .فيسرحملأ ةيرقب ةنطاقلا يزاغلا لآ ةرسأ ىلإ ىمتتي (3)

 .يكيضحلا نع القن كلذو 271 :تالاحر

 :15/6 :لوسعملا :يف كلذك هتمجرت رظنا) .م37-1738/ه1150 يفوت ءيرواهسألا ىنكي (4)
 .(71 :تاللاجر

 .68 :تالاجر يف هل مجرت (5)
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 ائراق ءملعلا نونف يف اكراشم ءاننفتم الصح اريبك املاع -هنع هللا يضر- ناك .اقأ ليزن

 .ساف ءاملعو تورحمت خايشأ نع ذأ .رثكأ وأ عبسلاب "نآرقلل'

 ىلع بظاو ءاحلاص اريخ «نيتم نيدو ةءورمو «ةيلاع ةمه اذ -هنع هللا يضر- ناكو

 ةروس ىلإ ةرقبلا نم يحول يل دوج دقو .ةبلطلا سيردتو ثيدحلا ةءارقو ,"نآرقلا' ديوحب
 .اميحر افوطع بلقلا قيقر ةكربلاو رسلا رهاظ -هنع هللا ىيضر- ناكو .ملعأ هّللاو ."ناقرفلا"

 .ءارحصلا يف ةريبك ةليبق نوطبارملاو ,ةعرد لفسأ ةواتكل يف ”ةحلط ةدلبي يفوت
 يوارفنلا دمحأ (115)

 ةمالعلا ءانحخويش خيش .©7ةلاسرلا" حراش فلؤم «”يوارفنلا نا ]1 نب دمحأ

 (7غابصلاب فورعملا يردنكسإلاو يوامعلا سابعلا يوبأ يخيش خيش «ةكاردلا ققحما

 .فلأو ةئامو نيرشعو سمح ةنس هللا همحر يفوت هنأ رصم نم ناوخإلا ضعب انل بتكو

 يوامعلا دمحم نب دق“أ (116)
 سيئرو رصم ءاملع خيش « 7 يرصملا يرهزألا يشادرمادلا يوامعلا دمحم نب دمحأ

 نيل -هنع هللا يضر ناك .هرهد ديرفو هرصع ليحو «ةيرصملا رايدلاو (60ي هزألا عماجلا

 ىحر بطق وهو «هردق ةلالج ىلع اعضاوتم «ةكيرعلا لهس «قالخألا ثمد «بناجلا

 ءاملع ىرت «لوقنملاو لوقعملا رئاسو هقفلا لوصأو ريسفتلا مولعو ثيدحلا مولع يف رهزألا

 حلمو ءابدألا فئارطو بئارغلاو تكنلا نم مهيلع دروي امل هسلجم يف هيلع محدزت رهزألا

 .مهمايأو مهراعشأو مهتاياكحو ءالبتلا

 .خسنلا عيمج ف ضايب )ا

 .نالزغلا ديماحم نم ابيرق ةعرد لفسأي ةواتكل روصق دحأ (1)
 :رردلا طاقتلا «213/3 :يناثملا رشن :رظنا) .يكلام هيقفو ثدحم ؛يوارفنلا حلاس نب مئاغ نب دمحأ (2)

 332 :رونلا ةرجش «27/1 :يتريجلل راثآلا بئاجع 2295 :ناتسبلا راهزأ «184 :ليلكالا «8

 .(169/1 :نيفراعلا ةيده
 .(169/1 :نيفراعلا ةيده رظنا) .رافسأ 3 يف "ةلاسرلا ىلع يناودلا هكاوفلا" :هامس (3)
 .117و 116 :نيمقرلا دنع هدعب امهتمجرت يتأت (4)

 .830/2 :سراهفلا سرهف «152/1 :ةلاحك مجعم «3 :هتسرهف 250 :يكيضحلا ةلحر : :يف اضيأ هل مجرت (5(

 .ةرهاقلا ةنيدم نم يقرشلا بونحلا ىلإ عقيو «عبارلا يرجحلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف سسأت (6)
 :رظنا) .ةقيقد افاصوأ هل اودرفأ دقو ةبراغملا ءاملعلا نم ريبك ددع هنم جرخت ايملع ازكرم ربتعيو

 .(48 :يراسلا سنأ «124/1-126 :يشايعلا ةلحر
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 ةروصقملا"و «"حيدملا ةدرب" ضعبو ءيكبسلا نبال "هقفلا لوصأ" يف هسلجم انرضحو

 يف انتماقإ ةدم كلذو «ينالطسقلل ”حيحصلا حرش" نم اباوبأ هيلع اندرسو «"ةيجرزنخلا

 .نيسمخلاو ةعبارلا ضعبو فلأو ةئامو نيسمخو ثالث ةنس يهو يرهزألا عماجلا

 دمحم خيشلاو «”يشرخلا باحصأ نم بحبو عرب نمم وهو /.هنع هللا يضر ينزاجأو

 .هئاهقفو رهزألا ءالبن نم ةعامج هب جرختو .مهريغو يوارفنلاو 2 ”يناقرزلا
 هللا ترخختسا .هدعب ين ال نم ىلع مالسلاو ةالصلاو ءهدحو هلل دمحلا :ةزاحإلا صنو

 هبتك .هتاوعد حلاص نم يناسني ال نأ هلأسأو ءاهطرشب يتايورم عيمجب روك ذملا تزحأو ميظعلا

 .ىهتتا «هنع هللا افع يرعشألا 9[يشادرمادلا] يدمحألا يكلاملا يوامعلا دمحأ ريقفلا

 خيشلا نإ :هصنو ءرصم نم ناوخإلا ضععب انيلإ بتك ام ىلع هللا همحر يفوت
 يذلا يردنكسإلا انخيشو وه هنإو ءمعن .فلأو ةئامو نيسمحو سمخح ةنس تام يوامعلا

 ءيناقرزلا يقابلا دبع خيشلاو 0تيحخربشنلا ميهاربإ خيشلا مهحخخويش نع اعم اذحأ «هيلي

 مهنع هللا يضر «”يروهجألا نسحلا يبأ نع يوارفنلاو ةثالثلاو ءيشرخلا دمحم خيشلاو
 .نيمآ «مهب انعفنو «نيعمجأ

 يردنكسإلا ىفطصم نب دمحأ (117)
 ةمالعلا ملاعلا ءانديفمو انذاتسأو انخيش «”يرهزألا يردنكسإلا ىفطصم نب دمحأ

 .فوطعلا ميركلا حصانلا ءحلاصلا يلولا ءرحازلا رحبلا «ننفتملا ةيوارلا «ةكاردلا ةماهفلا

 .نيفوهلملا ثوغ «نيكاسملا لامث «ةقيقحلاو ةعيرشلل عماجلا

 .س نم طقاس ()

 .375 :مقر ةمجرتلا رظنا (1)

 :عجار) .م1710/ه1122 ةنس يفوت «ةينوقيبلاو إطوملو بهاوملا ىلع حورش هل «ظافحلا رابك نم (2)
 .(184/6 :يلكرزلل مالعألا :320/4 :رردلا كلس

 ةنس قوت ,حورش ةدع هل .ثدحمو يكلام هيقف يكلاملا ٍتيحخربشلا ةيطع نب يعرم نب ميهاربإ (3)
 111/1 :ةلاحك مجعم «36/1 :نيفراعلا ةيده 2317 :رونلا ةرجش :رظنا) .م1694/ه16

 .(2/1 :ينلك رزلل مالعألا

 ْ .605 :مقر ةمجرتلا رظنا (4)

 :راثالا بئاجع «338 :رونلا ةرجش «7 :هتسرهف 449 :يخغيضحلا ةلحر يف كلذك هل مجرت (5)

 .257/1 :يلكرزلل مالعألا ,7202 :سراهفلا سرهف 2
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 اضرعم ءايندلا نع اهيف ابغار ةرخآلل الماع ءادهاز اعروتم -هنع هللا ىيضر- ناك

 .هتيلكب اهلمعو ةرحخآلا ىلع البقم اهل اًضِغْبم اّيِلاق ءايندلا عاتم نم تقولا لهأ هيلع امع

 ثيدحلا ءارقإل حبصلا ىلص اذإ سلجي ناكف .ةبلطلا داشرإو ميلعتلا يف هتاقوأ لح اقرغتسم

 رصتخم" ءارقإل ةوحضلا يف سلجي مث «داروأللو هتيبل موقي مث ؛عولطلا برقل يوبنلا
 نيءاشعلا نيب مث «هريغو ثيدح ءارقإل رصعلا دعب مث ءاضيأ هل نيرهظلا نيب مث :"ليلخ
 ةيكلاملا ةبلط نم انيأر نم لكف «"ةيزعلا"و "ةيوامشعلا" وأ "ديز يبأ نبا ةلاسر" ءارقإل

 اهئرقي طق ادحأ انيأر امو ءاهدعب امو "ةلاسرلا" :ةثالثلا بتكلا هذه هنع اوذحأ امنإ كانه

 .هريع اهب ئتعيو
 ؛"ةلاسرلا"و «"ليلخ رصتخم" :ماع لك اهمتخي /ابتك بتر -هنع هللا ىيضر- ناكو

 ةرمج يبأ نبال "حيحصلا ثيداحأ"و ,يطويسلل "ريغصلا عماجلا"و «"ةيوامشعلا"و ؛"ةيزعلا"و

 0 يكبسلل "عماوجلا عمج"و ؛"حاتفملا صيخلت"و ؛"كلام نبا ةيفلأ" :لئاسولا نم (؟[ابتكو]
 مهيتأي مث «ماع يف اهلك اهمتخ دعب الإ ةيردنكسإلاب هلهأ يتأي ال «ةنس نيثالثو افين هبأد اذهو
 هنأ عجر امل انربخأ دقو .وه ثيح سيردتلاو ةءارقلا كرتي الو «رهشأ ةثالث "”[مهدنع] ثكعو

 .هتبحص نع انفلختم يف انمدنف .يطويسلل ”ريبكلا عماجلا" رهشأ ةثالثلا يف درس

 سلجم يف ىتح هيلع كلذ بلغي «ةعمدلا عيرس ءاَكَب اعوشح -هنع هللا يضر- ناكو

 هع لاب هلال انقر ءملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا يف ةبحملا ميظع ءركفتلا ريثك ثك «ءارقإلا

 يف مهركذي ام اريثك «نيفراعلا ءاملعلاو نيح اصلا لاوحأل افراع .هتريسو هتنسب اينتعم ,ملسو

 .مرحما نع الضف هوركم يف اذك ذنم عقي مل نالف :لوقيو «مهتاماركل طسبنيو «سلخما
 يف انل يكحيو ؛ملسو هيلع هللا ىلص يبنلل ايؤرلا ريثك -هنع هللا يضر- ناكو

 تنكو :لاق .ريسفتلاو ثيدحلاو هقفلا :عرشلا مولعب مكيلع :لوقيو ىري ام ضعب سلخنا

 ادحأ تيأر امف «سيردتلاو كسنتلل يبأ عم نينس سمخ وحن نيفيرشلا نيمرحلاب ترواج

 هتيلك يطعي لقاعلاف «ةنسلاو هقفلا نع مهاؤس امنإو «قطنملا نع الو نايبلا لئاسم نع لأسي

 اونوك :لوقيو .نايبلاو قطنملا سلاحجم يف نسلألا ةقشقشب رتغي الو ؛عرشلا مولعل هتمهو
 .قاطي ال بعص مهبهذم نإف ةفوصتم اونوكت الو ,حمس لهس مهبهذم نإف ءاهقف

 .ل 34 .م نم طقاس (ب) .اباتك و ح م )0

 .م1893/ه1310 ةنس رصمب. عبط «ةقراشملاو ةبراغملا ىدل رهتشا ؛هقفلا لوصأ ف عماوجلا عمج (1)
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 ءاريثك هيلع ئئثي ناكو ءارصتخملا' حراش يشرخلا دمحم خيشلا نع هذخأ رثكأو

 هيلع بلغي ام اريثك :لاق .هللا ةيشحن نم ًاريثك ءاكبو ءتافشاكمو تامارك هنع ىكحيو

 ام هوحنو سيلفتلا باب" يف اميسال «هيلع هتديش نم سيردتلا عطقي ىتح سلجملا يف ءاكبلا

 ."كلام انمامإ إطوم" حراش يقابلا /دبع خيشلا نب دمحم خيشلا نع اضيأ ذحأو

 هنع رثؤي وأ اريثك هيلع ئئثي -هنع هللا يضر- ناكو .ينالطسقلل "ةيندللا بهاوملا"و

 نع هتلأسف 'ةلاسرلا" حراش يوارفنلا سلجم يف اموي انك :لوقيو «تافشاكمو تامارك

 مل هنأكو "[يِترَبَرف] ملسو هيلع هللا ىلص هيلع نوكر شملا هحرط يذلا روزملا ىلس
 يف تننأمطا امف ءدمحم خيشلا سلجم ىلإ انتج هسلحب نم انمق املف ؛باوجلا رضحتسي

 ابيجع ارس هسرد يف هل ىرنو «ةيلقعلا مولعلا يف ةيأ اذه دمحم خيشلا ناكو :لاق !كلذ

 .يمويفلا خيشلا نعو «"ةلاسرلا" حراش يوارفنلا نع اضيأ ذخأو .ةرهاظ تاماركو

 رصتخم" هيلع انرضحو ءرهزألا ءابجن نم ةعامج -هنع هللا يضر- هب هقفتو

 ثلنلا وحنو .ةرمج يبأ نبال "حيحصلا ثيداحأ" لجو «"ديز يبأ نبأ ةلاسر'و  ليلحخ

 ريغصلا عماجلا" نم
 هللا هازاحج «ةميركلا هديب اهبتك ةماع ةزاجإ هتايورم عيمج يف هللا همحر 7 ينزاجأو

 .مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا عم نانجلا ةحاوبحج هنكسأو ىعازجلا نسحأ ميركلا

 ءاعبرألا موي نم رهظلا دنع «ملعأ هّللاو «فلأو ةئامو نيتسو ثالث ةنس هللا همحر يفوت

 .يمويفلا ميهاربإ خيشلا ربألا يالومو يديس هخيش نيرواحملا ؟"[ةبرتب] نفدو <........]
 وهو هللا نذإب هتحاح تييضق هب لسوتو هربق ىلع فقو نم لك نأ هتامارك نمو

 .نيمآ ,مهب هللا انعفن «نيرواحنلا ةبرت ف كلذك

 يلاكدلا هللا دبع نب دمحأ (118)

 املاع -هنع هللا يضر- ناك .اراد ©يوالسلا ءاراحب يلاكدلا يبرغلا هللا دبع نب دمحأ

 .ةفارقب :ك ؛م (د) .لصألا يف ضايب (ج) .خ هك نم طقاس (ب) 2 .ينرزنف :ت هك ()

 ظ .7-8 :ييكطيضحلا ةسرهف يف ةزاجإلا صن رظنا (1)

 سرهف (005 :مقر .ع٠-ج.غ) ةدوس نب يدواتلا ةسرهف 02 :ليلكإللا :ق هَل مجعرت )2(

 .385/2 :يلكرزلل مالعألا .119/1 :سراهفلا سرهف :10 :يضيضحلا
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 مهب كربتو خياشملا بحص «ءهقفلاو نيدلا لوصأب افراع ءاثّدحم اهيقف ايفوص اننفتم

 نم مهريعو هدلب لهأ هدي ىلع هقفتو :مالسإلا هب /عفتنا .نيحلاصلا ميش هيلع ترهظو

 ريبك خيش هنأل .هنع ذخألل ةعساش دالب نم هنودصقي ملعلا ةبلط تلازامو .قافآلا لهأ

 .ديناسألا ىلعأ مويلا هدنسو «خياشملا رباكأ كردأ .رمعم

 دالب نم انلفقم رهشأ ةثالث وحن السب انتماقإ يف ارارم -هنع هللا يضر- هانرز دقو

 ,"”قيرطلا يف عاّطقلا فوحخ اهيف انرصح .فلأو ةئامو نيسمخلاو عبارلا ماعلا لوأ قرشملا

 اذه هيلع تدرس دقل :لاقو «مدقتملا يوامعلا نعو رهزألا خياشم نع كاذ ذإ انلأسو

 "اطوملا" ىلع ركذلا مدقتملا "يناقرزلا حرش" هدي نو «رهزألا يف هلك حرشلا
 ةك رابملا هديب (©ةزاحإ يل بتكو .كانه رواحو 0 جح -هنع هلا يضر“ ناكو

 .ىلعلا تاجردو ىبوط ىنكسب مالسإلا نعو 2”[ءازجلا نسحأ] انع هللا هازاج ىلوطلا
 يفوت مد «مالسإلل ةكربو انكر هللا هاقبأ ةايحلا ديق يف -هنع هللا يضر- لازامو

 .فلأو ةئامو نيعبسو نامث ةنس هللا همحر

 يليقعبلا دمحم نب دقحأ (119)

 :ةروهشملا ةرهاظلا تاماركلا وذ ريهشلا ريبكلا يلولا « ”ىليقعبلا دمحم نب دمحأ

 .ةرفاو ةمحح ةيداب تاك ربو ,ةقداص تافشاكمو

 هباحصأ هنع 0 .ةيانعلاب نيصوصخملا ىلاعت هللا ءايلوأ نم -هنع هللا يضر- ناك

 ؛لايع عم ديلا رفص اريقف هرمأ لوأ يف ناك هنأو ,تاماركلا نم بئاجع مهانكر دأ نيذلا

 ؛قحلا ةرضحل قوشلاو بحلا هيلع بلغ دق .اهيلإ تفتلي الو ايندلاب يلابي ال كلذ عمو

 ٍف] هرمأ يفخيو «تاومألاو ءايحألا هلاجر ىلع رودي ؛هلك برغملا دالب يف ةرايزلل لوجيف

 مدقت نم تاولخب يلتخيو ©7[حوسملا] سبليو «عاطتسا ام ةديدع نينس كلذ ؟[لالخ

 .لابجلاو رحبلا لحاوس يف نيحلاصلا نم

 .جوسنملا :ع «خ ءس (ج) .م يف لاح يف (ب) .ط «خ ؛م نم طقاس (أ)

 ذحأو .ةلودلا ةوق تراهنا ثيح «ليعامسإ ىلوملا ةافو تلت ىلا ةيسايسلا ةمزألا ىلإ حيملت هلعل (1)

 .(137 ١123 «99/7 :اصقتسالا يف كلذ ليصافت رظنا) .دالبلا ريصم يف مكحتي يراخيلا شيج

 .مهلك هوزاجأو ,يرهوجلا دمحأو يوامعلاو ءيرصبلا ملاسو يناروكلا يقل ثيح ه1146 ماع جح (2)

 .10-11 :يكيضحلا ةسرهف ف اهصن رظنا (3)

 .81 :ملعلا تالاجر 1/5 :لوسعملا «34 :نيرئازلا ةراشب :ق اضيأ هتمج رت رظنا (4)
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 يىصاقأ نم دوفولا هيتأتو ؛هتيصو سانلل هعفن رشتتاو هرمأ رهظ امل لاق هنأ هنع اوكحو

 برغملا ءايلوأ ةرايزل "”نرد لبج تععلط دقل :ةفلؤم فالآ قئالخلا نم هيلع عمتجيو «دالبلا

 .ىصخن ال هرخافمو هتامارك و هب فيرعتلا نع نيغت -هنع هللا يضر- هترهشو .يرمأ

 .فلأو ةئامو ةرشع عبرأ ةنس -هنع هللا يضر- يفوت

 يدماحلا دواد نب دمحأ (120)

 هللاب نيفراعلا نم -هنع هللا ىيضرح ناك 2 يدماحلا نمحرلا دبع نب دواد نب دمحأ

 ةرايزلا ةرثكو ةبحملا ةبلغو قوذلا يف هلاحك هلاحو «هلبق يذلا بحاصي ناك .نيصوصخنملا

 .هترايزب هللا دمحب انعفتناو «هانرزو هانكردأ دقو .ةيوبنلاو ةيهلإلا ةرضحلل قوشلاو

 هتالاحو هتامارك نم دهاش ام ضعبب -هتوم دعب- دمحم لضافلا ريقفلا هدلو انربخأو

 هيلع تحالو «ةينابرلا ةفرعملا يف همدق خوسرو هلوصو ىلع كلذ لدف «ةبيجعلا ةنسحلا

 .ةيسدقلا راونألاو ةيهلإلا رارسألا

 هتالابم مدع عم «تاناحتماو بئارغو ىصحت ال تامارك -هنع هللا يضر- هلو

 .هيلع ةبحما ةبلغل هيلع هبر نم ةمعن اهدعي لب «نحماب

 .فلأو ةئامو نيعبرأو نامث ةنس بجر رشع سداس ةعمجلا موي هللا همحر قوت

 نب ميهاربإ يديسو «7يناجولا مث يبشلا دمحم نب نمحرلا دبع يديس هحايشأ نمو
 هللاب فراعلا بحصو ءروكذملا] يليقعبلا دمحم نب دمحأ يديسو 29 بشكتلا دمحم

 .نيملاعلا بر اي نيمآ ,مهنع يضرو هللا مهمحر ءمهريغو «20ىبشلا ىيحي نب دمحم يديس

 ةكرلق ةيمست يهو «يبرغلا ريبكلا سلطألا ىلع قلطيو ؛نرد لبج يأ "نرد أن ْراَرْدَأ"ب ايلحم قطني (1)
 351 :دفاولا ةلحر :59 :شماحملا 101 :فوشتلا :رظنا) .ءامدقلا نييفارغجلا بتك ف تدرو

 .(90 :شماهلا

 82 :ملعلا تالاجر يف يسوسلا راتخملا هل مجرت (2)

 .533 :مقر ةمجرتلا رظنا ءيناجولا يبشلا نسحلا نب نمحرلا دبع هلعل (3)

 .175 :مقر ةمجرتلا رظنا (4)

 .368 :مقرلا ف لصألاب هتمجرت درت (5)
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 يكوتشه لا دمحم نب دمتحأ (121)

 .نيسح نب كروبي يديس حلاصلا يلولا دالوأ نم "7 يك وتشهلا دمحم نب دمحأ

 ام ىلع البقم «عابتالا ىلع اصيرح اهيزن اعرو الضاف اهيقف -هنع هللا يضر- ناك

 ةوقلاب هلوقيو ركذلاب رهجي -هنع هللا يصر ناكو .داروألا ريثك ءفوخلا ديدش (هينعي

 ترهظو (©ةريثك ابتك مهبقانم نم عمجو ءاليوط انامز سوس يحلاص ىلع رودي ىلاعت

 .هرمأ لاثتماو هتاضرم يف نوعراستيف هتوعد نم نوفاخيو .داسفلا لهأو

 خيشلا سلجم ملعلا سلامجج رضحيو /ءانامز يباوصلا انخيش ةيواز يف رواج دقو

 .كلذك سلاحا رضحن ذئقو انكو «”يززرولا دمحأ خيشلا سلحمبو ءروكذملا

 رصان نبا سابعلا يبأ نع ةقيرطلا ذأ .ةريثك ةبيجعلا ةنسحلا هلاوحأو هتاماركو

 يكوتشمهلا هللا دبع نب دمحأ (122)

 الجر -هنع هللا يضر- ناك .هلبق يذلا مع نبا ,”يكوتشملا هللا دبع نب دمحأ

 تضافو رايخألا بحص .ةبحملا قداص ريخلا رهاظ ءاريخن انيد الضاف اك رابم احاص

 .سانلا ف هلضف رشتناو هتك رب

 ,ةعرد باطقأ انخايشأ اصوصخ نيحلاصلل ةرايزلا ريثك -هنع هللا يضر- ناك

 مهتيانع هيلع ترهظو مهرس هيلع ضافف هيلع نونثيو هنوبحي -مهنع هللا يضر- اوناكو

 ةبرتب نفدو رصع.ةريخألا ةرملا ف تامو ,ةرم نم رثكأ مارحلا هللا تيب جحو

 .هللا همر رصتخملا" بحاص ليلخ خيشلا

 :يق هل مجرت :م36-1737/ه9 لبق قوت «يسيكر غسألا يك روببيلا يك وتشمل دمحم نب دمحأ )10(

 .189 :ةملاعلا سوس «63 :تالاجر «280/14 :لوسعملا
 .(189 :ةملاعلا سوس رظنا) .هتافلؤم نمض يسوسلا راتخملا هركذ «نيحلاصلا بقانم يف باتك هل (2)

 .123 :مقرلا دنع هدعب هتمجرت يتأت (3)

 .63 :تالاجر 189-227 :ةملاعلا سوس «281/14 :لوسعملا :يف اضيأ هتمجرت رظنا (4)

 .(189-227 :ةملاعلا سوس رظنا) .يسوسلا راتتغملا اهيلع فقو م1723/ه1135 ماع ةيزاجح ةلحر هل (5)
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 يززرولا دمحم نب دمحأ (123)
 نم ةروكذملا ةيوازلا درو ناكو .ابيرق روكذملا انخخيش «("”يزازرولا دمحم نب دمحأ

 نبال "عماوجلا عمج" ضعبو «هقفلا لوصأ يف ”"نيمرحلا مامإ تاقرو" هيلع انمتحنو ؛ساف
 .سافل الفاق عجر مث ؛"ليلخ رصتخم" ضعبو ؛يكبسلا

 تاءارقلاو ثيدحلاو هقفلا يف عرب ءاثاحب اكارد اريبك املاع -هنع هللا يضر- ناكو

 هللا تيب جحي ؛مئال ةمول يلابي الو قحلل الاوق ءمزعو مزح اذ ناكو .اهوقعم نونفلا رئاسو

 هيلجر ىلع هدحو ىكملا مرحلا نم ءاج هنأ كاذ ذإ انربخأ .سلقملا تيب ب روزيو ءاريثك مارحلا

 .نيدللل ةرصنلاو مزحلا يف هريغل سيل ماقم هلو ءسدقملا تيب ىلإ
 لازامو ؛ناوطتلا رغثل لحترا مث «ةيملع ثحابمو عئاقو ساف ءاهقف عم هل ىرجو

 ةعرد خويش نع ذأ .مالسإلل هيف كرابيو هيقيي هللاو ,رافكلا دهاجيو سردي "[مويلا] اهيف

 .مهريغو تورهمت لهأ
 .فلأو ةئامو نيعبسو ةعست ماع ةدعقلا يذ يف هللا همحر تامو

 يديزيلا نسحلا نب دمحأ (124)
 يضر- ناك .قداصلا يلولا حلاصلا لحرلا «دالبلا هذه ةكرب «7يديزيلا نسحلا نب دمحأ

 نامزلا تاليو ىلع مهربصأو «ليلقلاب مهاضرأو مهاقتأو مهعروأو سانلا دهزأ -هنع هللا
 .مهعنقأو هتامزأو

 اشحوتسم سانلل ابناحم ءاهتقو لوأ يف /ةالصلا ىلع اظفاحم -هنع هللا يضر- ناكو

 هنيالك و هييحصبي عقتي سيلج قي م :لوقيو +بورغلا ةياغ مهطلاتع نم برهيو وهن
 :لوقيو ,حدجلا نم تاعرج وأ تارت وأ مقل عبرأ ءاهز -هنع هللا يضر- هتوقو .هلاحو

 صاومخ الإ هعرو ةّدشل رلحأ ماعط ُمَعْطَي ال ناكو ؟اهبابرأو ايندللو يل امو «قلخللو يل ام
 .ارفسو ارضح هتدوزم قيقد قرافي ال -هنع هللا يضر- ناك اذلو هئابحأ

 12-213 :يطيضحلا سرهف «193 :ليلكألا يف هل مجرت .يناوطتلا يعردلا هللا دبع نب دمحم نب دمحأ (1)

 .243/1 :يلكر زلل مالعألا 2 : يشك ارملل مالعإلا ,323 :نيتاسبلا راهزأ
 ؛ةنيدملاو ةكم رواج «يلوصأ هيقف ؛ نيبودلا فسوي نب هللا دبع نب كلملا دبعل لوصألا ف تاقرو (2“

 .(626/1 :نيفراعلا ةيده رظنا) .م1086/ ه4 78 ةنس يفوت .هسأر طقسك. سيردتال ردصت مث

 اضيأ هتمحرت رظنا) .تشدفمت يقرش بونج " تنزت " ضوحب ةنطاقلا ةيديزيلا ةرسألا ىلإ بسني (3)

 .(69 :تالاجر «256/5 :لوسعملا 2366/2 :يشكارملل مالعإلا :يف
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 .حاتري مهرك ذبو «نحي مهيلإو .ىدتها مهبو ءرصان نبا سابعلا يبأ ةعردب

 مث .مالسإلل هللا هاقبأ «قاطت ال ةبيجع هتريسو ةبيرغ تقولا يف هلاوحأف «ةلمجلابو

 .فلأو ةئامو نيعبسو نامث ةنس ىلوألا ىدامج رخاوأ نينثالا موي هللا همحر يفوت

 ينيتاغتلا يكومسرلا ناميلس نب دمت“أ (125)

 يوحنلا ,ثدحملا هيقفلا «ةمالعلا ملاعلا ««”نيتاغتلا ىكومسرلا ناميلس نب دمحأ

 حصانلا «حلاصلا يلولا «مالعألا ملعو مالسإلا خيش ءيضورعلا يبوسيحلا يضرفلا .يوغللا
 .هرهد ليحوو (هرصع دليرف هللا نيدل رصانلا هلل عطقنملا «فراعلا لماعلا

 ءاملظ هوخأو هوبأ لتق امل ©هيلإ رجاه ءشكارم اميقم -هنع هللا يضر- ناك

 ديرجتلا ماقم ؛ماقم عفرأ يف هقلخل اعفنو «هدابعل اداشرإو «هنيدل ارصن هيف هللا هماقأف

 رمسلو .هدلبو هتقو ةبلط عيمج هب جرختو ءريثك قلخ هب حلصناف «هيف هللا هضبق ىتح ديرفتلاو

 اوراصف ,دانجألا ءارمأو رومألا ةالو يف حالصلا كلذ رهظ ىتح ءهرسو هملع مهيف

 .هايملا طابنتساو «دجاسملاو سرادملا ءانب نم نيملسملا حلاصم يف هرمأ نولثتميو هب نوك ربتي

 .ةصاخلاو ةماعلا حلاصملا نم كلذ ريغو

 ءاهقف مهلك هدادحأو هتوحخإ اذكو ءالضاف اهيقف ناميلس ي ديس هوبأ ناكو

 .نيدو ريخخو ملع تيب اوناكو .ءالضف

 «يىلالمسلا بوقعي نب هللا دبع يديس مامإلا باحصأ نع -هنع هلل يصر- ذحتأ

 سمشم نم ,9دواد نب يلع نب نسحلا يديسو ,7يلمتلا فسوي نب دمحم يديسك

 .مهريغو «يسويلا نسحلا يديسو ؛«ةلالمس يداو
 /.مهريغو شكارم لهأ نم انخايشأ نم هريغو «يسابعلا سابعلا وبأ انخخيش هنع ذخأو

 .هب فيرعتلا نع ىغت -هنع هللا ىيضر- هترهشو .ابصلا نم هقلن ملو «هنمز انكردأ دقو

 ةداعسلا 4 :ةليلجلا ةردلا :ق نوريثك هل محرت ئيتاغاتلا يكومسرلا ىزعي نب ناميلس نب دمحأ (1)

 «166/1 :نيفراعلا ةيده 2129 :ةيبرغملا تاعوبطملا مجعم «4 :يلالهلا تايفو «116/1 :ةيدبألا

 .192 :ةملاعلا سوس 61 :ملعلا تالاجر :330/18 :لوسعملا
 .(330/18 :لوسعملا رظنا) .شكارمف ساف ىلإ مث «تنادورات ىلإ "نيتاغات" هدلب نم لقتنا (2)

 .747 :مقرلا ف لصألاب هتمجرت درت (3)

 .331 :مقرلا يف هتمجرت يتأت (4)

 .(29 :تالاجر رظنا) .م1680/ه1091 ةنس دعب يفوت «سردم ةمالع (5)
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 اهلمعو 2 ”'ضئارفلا ف ةموظنم" :اهنم «ةبلطلا اهب عفتنا ةبيجع ةديفم فيلآت هلو]

 ىلع كبسو ريغصلا يف جزمو «ةبراغملا قيرط ريبكلا يف كلسو ؛ (©ريغصلاو ريبكلا اهحرشو

 دالوأ ةلأسم" يف فيلآت هلو ءاهحرشو ©”ضورعلا يف ةموظنم" هلو ؛ةقراشملا ةقيرط
 اهحرشو «باسحلا ملع يف '”يلالمسلا ميهاربإ خيشلا ةموظنم ليذ"و «27””نايعألا
 هبتكو همالكب سانلا عفتناف «ةموظنملاو ةروقنلا رردلا نم 2كلذ ريغ هلو ”نيحرش

 9[اريخخ مالسإلا نع هازجو «هنم هللا لبقت «لوبقلاب اهوقلتو
 ةنس بحر نم لوألا نينثالا موي هللا همحر فوت .اهنود مالكلا رصقي ةريثك هلئاضفو

 .فلأو ةئامو نيثالثو ثالث

 يدلاخلا يره وجا دمحأ (126)

 : ليلجلا مامإلا انخيش «يره زألا يي رصملا 9 يدلاخلا يره وجا سابيعلا وبأ دمحأ

 ادئاز انسح اريرقت اهررقي ناكو ءاهرخآ ىلإ اهوأ نم يسونسلا ىرغص" هيلع انرضح
 .هتقو ءانبأ ىلع

 .م ف هدايز ١(

 .291 :مقر ةيبوجحملا ةنازخلا طوطخم ."ةنونسملا ضئارفلا فدص يف ةنونكملا رهاوجلا" :اهامس (1)

 فدص يف ةنونكملا رهاوجلا ةيلح"و «(د225 :مقر .ع.خ.م) "ةنوصملا رارسألا حاضيإ" :امهو (2)
 هيلع قلعو هبذه 2271 :مقر ةيبوجحلا ةنازخلا طوطخم .ريغصلا حرشلا وهو «'ةنونسملا ضئارفلا
 .1990 «حاجنلا ةعبطم ءيحلاصلا يغلإلا هللا دبع نب حلاص

 .(ةك وعر :يخاضلا ةنازبخ طوطق) يحرزتلا ةروضقم اهب م (3)
 .(تينزت «وبارغوحمل ةنازح طوطخم) "نايعألا دالوأ ةلأسم ىلع ناوخإإلا ةنوعم" :هامس (4)

 اهنم ؛سافب رجحلا ىلع هعبط رركت ."باسحلاو ضئارفلا ةفرعم يف باغرلا ةحنجأ حيتافم" :هامس (5)
 .ع 4 ةعبط

 باجحلا فشك"و «د1673 /د1087 مقر .ع.خ.م) "باغرلا ةحنجأ حتف ىلع بابحألا ةنوعم" :امه (6)
 .(د1675 مقر .ع .خ.م) "باسحلاو ضئارفلا ةفرعم يف باغرلا ةحنجأ ىلع بابحألا ءايفصألل

 تست ةيبوجحملا ةنازنخملا ."ةيروصلاو ةمهوتملا جوربلاو لزانملا جارختسا يف ةيضرملا دئاوفلا" - :اهنم (7)

 .251 :مقر

 .178] :مقر تحت تورهمه ةنازحخ ."”ديحوتلا لئاسم يف ةيوحأ" 5

 .152 :مقر تحت ةبيوجحلا ةنازخلا "بستحملا رحاتلا ةيغبو بستكملا ة هةر

 رابك نم «يرهزألا يعفاشلا يرهوجلا يعركلا فسوي نب ميركلا دبع نب نسحلا نب دمحأ (8)

 هل مجرت .م67-1768/ه118] ةنس فوت .برغملا ءاملع نم ريبك ددع هنع يوري رصم يدنسم

 :نيفراعلا ةيده «185/1-193 :ةلاحك مجعم (327/1 :رثألا ةصالخ :52 :ييكيضحلا ةلحر :يف
 2112/1 :يلك رزلل مالعألا 302/1 :سراهفلا سرهف 178/1
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 ”يزازرولا ريغصلا دمحم يديس نسمع هذمأ هنإ لوقيو ؛مالكلا ملعب ءانتعا هلو
 .كلذب رختفيو ةيكلاملا ةمئألا عم رصمع. نوفدملا

 .اهيف فلأو ,مهتقيرطو ةيفوصلا تاداسلاو ءارقفلل ابحم -هنع هللا يضر- ناكو

 ةايحلا يف ءايلوألا تامارك تابثإ يف لاعتملا هلإلا ضيف" :هامس هل افيلأت ذتقو بتك دقو

 .هرمع يف مالسالل هللا دم ءفلأو ةئامو نيسمخحو ثالث ةنس يف كلذو ءىهنتا "لاقتتالا دعبو

 يلالغلا زيزعلا دبع نب دنت“أ (127)
 نبا قاحسإ يبأ مامإلا ةيرذ نم ؛ ©” يساملجسلا يلالهلا انخيش ءزيزعلا دبع نب دمحأ

 ف مهدهزأو مهاقتأو ؛هنامز لهأ ملعأو «هرصع ديرف -هنع هللا يضر- ناك لله

 ةماقإ ىلع مهصرحأو مهعروأو ؛هبزح لهأو هلل مهبحأو ؛ةرآلا يف مهبغرأو ءايندلا
 .اهعابتاو ةرهطملا ةنسلاب اكسمت مهدشأو «نيدلا

 ةمج «ةخياشملا نم ةعامج نع ةقيقحلاو ةعيرشلا مولع ذأ -هنع هللا يضر- ناكو

 نآلا وهو مهريغو رصمو نيفيرشلا نيمرحلا مالعأ قرشملا لهأو برغملا لهأ نم ةلج
 هللاو ؟ةزاجإلاب ئبتاكف هتبتاك نكلو هقلأ لو «مالسإلل هرمع ف هللا سفن «ةايحلا ديق ف

 .انطابو ارهاظ 2[دالبلاو] دابعلل ةرماغ ةماعل هعفنو هتاكرب نإ

 لب .فلأو ةئامو نيعبسو سمخ ةنس لوألا عيبر رهش طساوأ يف هللا همحر يفوت مث
 عيبر نم نيرشعلاو يداحلا ءانالثلا موي نم رجفلا عولط برق هللا همحر هحور تضبق

 .فلأو ةئامو ةثالث ماع دلوو ء«ه1175 ماع لوألا

 .دابعلا :س لك (

 ةيمال حراش «ريبكلا يزازرولا دمحم نب دمحم مع نبا وهو ءشكارم يحاونب تازازرو ىلإ ةبسن (1)
 .(1110 :سراهفلا سرهف رظنا) .م1725/ه1137 ةنس رصمع. يفوت «قاقزلا

 يلالهلا دمحأ يديس سئافن يف يلآللا رردلا :يف اضيأ هل مجرت دقو «134 :مقرلا يف هتمجرت رركتس (2)
 ةرجش 329 :نيتاسبلا راهزأ 14 :ييغيضحلا ةسرهف 44 :رردلا طاقتلا «(2893 مقر .ح.خ)

 275/2 :ةلاحك مجعم 03 :(35-122 مقر .ح .خ .م) نينسحلا ةركذت «129/3 :فاحتإلا :355 :رونلا

 .176/1 :نيفراعلا ةيده 32-52 :لوسعملا «151/1 :يلكرزلل مالعألا 2236/1 :رثألا ةصالخ

 , ٠١150 :مقرلا دنع هتمجرت يتأت لاله نب ميهاربإ (3)
 يوانفحلا دمحمو «ييغرسلا دمحمو ءزودنجلا هللا دبع يبأو «يلالفلا كرابملا سابعلا يبأ نع ذأ (4)

 .(198] «تولصملا ديشر :قيقحن .هتس رهف رظنا) .مهريغو يميجعلا نسسحو «يرصملا

 .15 :هتسرهف يف هزاجاألا صن رظنا (5)
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 يفيسرهلا مساقلب نب دمحأ (128)
 .هللا يف انبحمو انيحاص ؛(”يفيسرملا نسحلا نب دمحم نب 9[مساقلب] نب دمحأ

 اهيف سردي لعجو «هراد ءازإب ةسردم ىنب .اماوق اماوص ابرك اهيقف اح اص الجر ناك

 .هنم لبقتيو هقفوي ىلاعت هللاو ءسانلا نيب حلصيو ماعطلا معطيو
 /.فلأو ةئامو نينامثو نيتنثا ةنس ناضمر رخاوأ يف هللا همحر قوت

 ةشكعتلا دمحم نب دق“أ (129)

 ءاسردم اهيقف هللا هقفو ناك .انبحمو انبحاص ؛©تشكتلا يفيرظلا دمحم نب دمحأ

 .ةعيرك ميشو «ةنسح ةريس اذ هب سانلا عفتني ءاك رابم الضاف ءاريخ انيد

 يسدتلا دمحأ نب دم“أ (130)

 ءاميرك الضاف ءاحلاص الجر -هللا هقفو- ناك (©) يسدتتلا دمحأ نب دمحأ نب دمحأ

 رثكأ يف مهتاساقمو مهاذأ ىلع ارباص «سانلا نيب حلصي ءهفقوو هيعس هلل اركاش انيد

 هللا ف ”[ابحم] .هدهج مهنيعيو مهيف عفشيف ءرومألا يف هيلإ نوعجريو هيلإ نوأجلي «هتاقوأ

 هللاو .هللاب قحل ىتح هليصحت يف يعسلاو ريخلا بلط نع رتفي ال ءريخلاو نيدلا لهألو
 .ءازجلا نسحأ هيزاجي

 .فلأو ةئامو نينامثو عبرأ ةنس رخاوأ هللا همحر تام

 يتلولا فسوي نب دمت“أ (131)
 ءكسانلا دباعلا ءحلاصلا يلولا ينابرلا ءلماعلا ملاعلا هيقفلا « ”جلولا فسوي نب دمحأ

 بوؤدلا هللا دابع داشرإو مولعلا سيردتو ءارقإلا يف هتاقوأ عيمج قرغتسملا ءيضرملا لدعلا

 .نسح ريرقتو ةعاربو ةفرعمو ةيارد -هنع هللا يضر- هب هلو :"ليلخ رصتخم" ءارقإ ىلع

 .س «ع نم طقاس (ب) .مساقلا يبأ :م ()

 ةخخسن) يميتشجلا نمحرلا دبعل نوي هليضحلا 220 :يتراغرغاتلا رصتخم ف اضيأ هل مجرت (1)
 .71 :تاالاجر 218 :(ةصاخ

 :يلالغا تايفو :يف هل مجرت ءباوص تيأ ةليبق ءتشوكاتب دجوتو «(فيرظنأ) ةفيرظ ىلإ ةبسن (2)
 .62 :تالاجر 276/8 «75/17 :لوسعملا 7

 .(يسوسلا يئادنسلا) تاقبطلل هرصتخم ف يميتشملا هبتك «تنادورات يبرغ يسديت ةدلب ىلإ ةبسن (3)

 .(78 :ملعلا تالاجر رظنا)
 .77 :تالاجر :يف كلذك هل محرت (4)
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 رك ذ نم هناسل رتفي الو «ةدابعلا نم لمب ال «.ةرهاظ تاكربو تامارك هل تدهوشو

 :ةجهللا قداص «ةريسلاو تمسلاو ةينلا نسح «مالسإلا داشرإو ملسم لكل حصنلاو ىلاعت هللا

 .نأشلا ريبك «بلقلا ميمص ءاهقداصو لاوحألا يضرم «هينعي ال امع تومص «قحلل لاوق

 هللا يف ناوخإلاو هللا لهأل راوز لاوج ءببحتم بوبحم ءعوشحخ روقو «ءردقلا ميظع
 دمحم نب دمحأ يديس سابعلا يبأ خياشملا خيش هخيش يف اميس اهب فوغش «ةبحملا ديدش

 ضعب يف ؟[ةيوازلا ىلع] خيشلا هفلختسيو «هيلإ ددزتلاو هتيواز مزال ءيتورجمتلا يعردلا
 .جحلل هرافسأ

 هاريو خيشلا باب يتأي ىتح نكست الو هسفن بيطت ال هنأ هيف هتبحم ميظع نمو
 هبأد اذكهو ءارابكو اراغص اهمدخو اهديبع يديأ لبقيو «ةيوازلا باب يتأيو .هحفاصيو

 .فلأو ةئامو نيرشعو ةسمخ ماع يناثلا عيبر ف ةعردب كانه هدنع يوت ىتح -هنع هللا يضر-

 ءاهلهس قالخألا ثمد ءعبطلا ميرك اداوج ايخس اميرك -هنع هللا يضر- ناكو

 /.اهرهاط ةريرسلا رين «لئامشلاو قطنملا ولح
 راطعلا ميهاربإ نب دمحأ (132)

 مامإلا ةودقلا ةمالعلا ءسابعلا وبأ "”ىضشكارملا يسلدنألا راطعلا ميهاربإ نب دمحأ

 رداقلا دبع دمحم يبأ نع ذحأ .انعويش خياشم خيش «ةعامجلاو مالسإلا خيش مامهلا

 زامحو ىتش نونف يف عرب ءءالضفلا خياشمو ءاهقفلا ةلج نم ةعامج هب جرختو «يسافلا
 .عروتو دهزو ءدشرأو حصنو سرد ءاهيف قبسلا بصق

 .فلأو ةئامو سمخ ةنس يوبنلا عيبر رهش نم لوألا مويلا ةليل هللا همحر يفوت
 نم امهريغو ©7يراوزملا هللا دبع يبأو 0 ينانكسلا يدهم يبأ ةعامجلا يضاق نع ذحأ

 .يغرملا ديعس نب دمحم هللا دبع يبأو «هزاحأو يسافلا رداقلا دبع دمحم يبأ نعو «شكارم ةمئأ

 الإ لكأي ال ءادهاز اعرو ءىتش مولع يف ارحبتم ””اننفتم] -هنع هللا يضر- ناكو
 ناكو «عانتمالا لك عنتماف هيلع اوحلأو «شكاركب ةعامجللا ءاضق هيلع ضرعو .هدي لمع نم
 .لامعلا نم لبقي الو ةدافإلاو ةدابعلا ىلع ابوؤد اعشاحخ اكسان

 .انقتم :م يف (ب) .س ءك نم طقاس (أ)

 .7/2 :يشك ارملل مالعإلا ,214 :ةوفصلا 2290 :رردلا طاقتلا :يف اضيأ هتمجرت رظنا (1)

 .606 :مقرلا ف لصألاب هتمجرت يتأت (2)

 .7 :مقر ةمج لا رظنا )3(
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 يف يسويلا يلع يبأ نيبو هنيب تاعجارمو «ىتش لئاسم ىلع ةريثك ررطو ديياقت هل

 نب دمحأ سابعلا يبأ نعو (ةرقش نبا نانج نيفد ؟”يسلدنألا هللا دبع نب دمحم يديس

 ا 7 57 ٍ , 2
 .ةظقي مالسلا هيلع رضنلا نع ذأ وهو 7 نييورقلا] عماج مامإ ' ”ىلمتلا ميهاربإ

 يلالولا بوقعي نب دمحأ (133)
 .لوقنملاو لوقعملا سراف «ننفتملا ةمالعلا ءانحويش خيش ؛27يلالولا بوقعي نب دمحأ

 ةلج نم ةعامج نعو ءيسافلا رداقلا دبع دمحم ىبأ مامإلا نع ذحخأ (©ةديدع فيلآت هل

 يلالغلا زيزعلا دبع نب دمحأ (134)
 ءيساملجسلا لاله نب ميهاربإ ريبكلا هيقفلا دلو نم « 7يلالحلا زيزعلا دبع نب دمحأ

 .فلأو ةئامو -نيسلا ميدقتب- نيعبسو ةسمخ ماع هللا همحر ىفوتملا انخيش

 انخيش مهنم ءابرغو اقرش ةلحألا ءاملعلا نع ذحعأ .هرصع ديرف هللا همحر ناكو

 /بيبحلا دمحم نب دمحأ يديس دهازلا دباعلا ةقيقحلاو ةعيرشلا ىملع يف ققحتملا رحبتملا

 نب دمحأ سابعلا وبأ هيقفلاو ءدمحم نب حلاص دمحم وبأ اضيأ انخيش هوخأو ("”'[يطمللا]
 ٠2 اهي ع 6 ١ دا

 .نويلالفلا : ”يحيبصلا 27[ يدرجتملا] مساقلا يبا

 .ةوفصلا يف امك نييبتكلا عماج :حيحصلاو .خسنلا عيمج يف اذك ()

 .يرحجتملا :م (ج) .يكملا :خ ءس كى (ب)

 .204 :ةلوهحملا مجارتلا نمض ةوفصلا بحاص هدروأ (1)
 .(73 :ملعلا تالاجر رظنا) .م18/ه12 نرقلا طساوأ قوت «يلزاون ملاع (2)

 .ةيئالدلا ةيوازلاب يسوسلا هللا دبع نب دمحم نع ذأ ءاطع تيأ ةليبق نم يهو «لالو نيب ىلإ ةبسن (3)
 311 :رردلا طاقتلا 2229/3 :يناثملا رشن :يف هل مجرت) .سانكمب ةيليعامسإلا ةبصقلاب سيردتلل ردصت
 .(292 :ناتسبلا راهزأ 185 :ليلكألا ,282 :رابجلا ةحنم (2331 :رونلا ةرجش :1]/340 :فاحنإللا

 ضععب رابخأ يف راونألا ثحابم" :هبتك مهأ نأ الإ ءيشاوحو حورش نع ةرابع اهبلغأ فيلآت هل (4)
 مولبد لينل ثحمب .باصعوب :قيقحت .يسوسلا هللا دبع نب دمحم هخيشب فيرعتلل هفلأ ."رايخألا

 .1987 .طابرلا ءايلعلا تاساردلا

 .127 :مقرلا دنع هتمجرت تقبس (5)

 «يلزاون هيقف وبس داو ىلع نينطاقلا "حبص نيب'ل ةيمسن يحبصلا مساقلا يبأ نب دمحأ رشنلا بحاص هبتك )6

 .(40/4 :يناثملا رشن رظنا) .م1743/ه1 156 ماع نوعاطلاب قوت «يوانسملا دمحم نع سافب ذأ
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 .ملعأ هللاو ءفلأو ةئامو نيسمحو ةسمخح ماع ريخألا اذه يفوت

 هديب ةماع ةزاحإ انل بتكو .هوزاجأو رصمو نيفيرشلا نيمرحلا ءاملع يقلو

 .نيمآ ءاريخم هللا هازج ءةعركلا

 يطمللا كرابملا نب دمحأ (135)
 هنقو ةمالع ءانفدمو اراد '”يسافلا مث ءيساملجسلا يطمللا كرابملا نب دمحأ

 يبأ ةودقلا هيقفلاو :7يشيرحلا نسحلا يبأو «©نييطنسقلا مامإلا نع ذخنأ .هرصع ظفاحو

 .مهريغو (© ينانبلا مالسلا دبع نب دمحم هللا دبع

 .فلأو ةئامو نيسمحح و تس ةئس ىلوألا ىدامج يف هللا همححر قوت

 يكوتشهلا ميهاربإ نب دم“أ (136)
 هنقو لاحر نم هللا همحر ناك ,”يكوتشهلا نيسح نب كروبي نب ميهاربإ نب دمحأ

 ؛مركلاو ريخخلا ريشك ءرسلا ريهش «ماعلاو صاخلا هب كربتي «ةكربو اعروو انيد مهلضافأو
 .هقلحخ يف هللا كراب

 .فلأو ةئامو نيعبسو ثالث ةنس رفص لئاوأ يف اضيرم هدلب يف هللا همحر يفوت
 .اددع نوصحختي ال نم هيلع ىلصو

 يقارعلا دمحم نب سيردإ (137)
 انالوم نب سيردإ انالومو انديس «هيقفلا ذبهحجلا دقانلا ثدحلا ةمالعلا انخخيش سيردإ

 (*7 ىسافلا مث الصأ ىقارعلا نييسحلا سيردإ نب دمحم

 دبع نب نمحرلا دبع نب دمحت هللا دبع وبأ مهنم -مهنع هللا يضر- ةلج خويش نع ذأ

 40/4 :يناثملا رشن :يف هل مجرت «"زيزعلا دبع خيشلا بقانم يف زيربإلا بهذلا" باتك بحاص (1)
 :ءافرشلا وخرؤم 2174/1 :نيفراعلا ةيده «291/1 :فاحتالا ,203/2 :ةولسلا «373 :رردلا طاقتلا

2)20). 

 .365 :مقر ةمجرتلا رظنا (2)

 .689 :مقرلا دنع هتمجحرت عجار (3)

 .453 :مقرلا دنع هتمجرت عجار (4)

 .43 :ةراشبلا «36 :يكومسرلا تايفو «143 :دئاوفلا :يف كلذك< هل محجرت (5)

 يف هسفن 193/4 :يناثملا رشن :يف هل محرت «نييورقلا ساف ةودع نم ةبقنلا باب ةضور نيفد (6)

 .356 :رونلا ةرجش «24 :ييكيضحلا ةسرهف «عومجم نمض (71 :مقر .ع .خ .م) هتسرهف
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 اهامس ةلفاح ةسرهف عمج ءريغصلاب فرعيو «رداقلا دبع دمحم يبأ هدج نع ؛«”يسافلا رداقلا

 مهنمو «ناميلس نب دمحأ مساقلا وبأ ثدحملا خيشلا مهنمو «"ةيلاعلا ديناسألا يف ةيدابلا حملا"
 .يسافلا رداقلا دبع دمحم يبأ نع مهلك «نويساف ةثالثلاو ءيشيرحلا نسحلا وبأ خيشلا

 .ملعأ هللاو «فلأو ةئامو نينامثو عبرأ ةنس رتخآ هللا همحر قوت

 يدنرجلا دمحأ (138)

 .هرصع مامإو هتقو ةمالع ؛ءيسافلا انخويش خيش «سابعلا وبأ 7يدنرجلا دمحأ

 .فلأو ةئامو نيعبرأو سمخ ةنس هللا همحر فوتو

 .هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع ملسو هللا ىلصو ءميحرلا نمحرلا هللا مسب

 يلالمسلا ىبحي نب ميهاربإ (139)
 (0[سوس] لفسأب نوفدملا ”[باحس يبأب] يم (”'يلالمسلا ىبحي نب ميهاربإ

 .مرحلا بيهم «ةرازملا روهشم :”ىسوم يبأ ةرواحملا ”لبش نب ةباغب

 ناطلسلا ناكو «ةسداسلا ةئاملا ردص ءايلوأ رابك نم /-هنع هللا يضر- ناك

 لأسي اذه ميهاربإ يديس ىلإ هردق ةلالج ىلع بتكي قرشملا نم عجر امل "”يدحوملا يدهملا

 .هيلع وه ام ىلع يدهملا هل فرتعا نمي كيهان «هرومأ ف ىلاعت هللا ىلإ هب لسوتيو «ءاعدلا هنم

 .كلذ مهل درطاو «نوثاغيف هربق دنع نوقستسي سانلا نأل باحسلا وبأ هيف ليق امنإو

 .هريق دنع ©0[ةوعدلا] ةباحإو ةكربلاب اروهشم -هنع هّللا يضر- ناكو

 .ككسمإ :ت قو .م نم طقاس (ب) . باحص وبا :-خ سس 21 )ا

 .4 :مفر ةمح ملا رظنا )1(

 ماسقأ ةثالث ىلع اهبتر «"ةيفاكلا ةيداحلا قرطلاو ةيهازلا تايورملاو ةيلاعلا ديناسألا يف ةيدابلا حنملا" (2)
 .ك 1249 :مقر تحت ةماعلا ةنازخلاب ةخخسن اهنم «هديناسأو هتايورم نمضنتو

 امك «سافب ءافرشلا دجسم.امامإ ناك ءيسافلا يسلدنألا يدنرجلا نمحرلا دبع نب ىلع نب دمحأ (3)

 :رشنلا يف هل محرت .حوتملا باب لحخاد نفدو «يناثملا رشن يف امك ه1125 ةنس قوت ءايضاق نيع

 .(768/3 :نييورقلا عماج 216/2 :ةولسلا 4 :ليلكألا ,309 :رردلا طاقتلا 73

 (160 :نانفألا ةضور «124 :دئاوفلا :يف كلذك هل محرت «م1121/ه514 ةنس هتافو تناك (4)
 .10 :ملعلا تالاجر (68/4 :ةلوزج لالخ 315/5 :لوسعملا

:ب ريداححأ يقرش نامه راوب ةقطنم اهب داري نأ دعبتسي الو ءاهعقوم ديدحم نم :ركمتت مل )5(
 .ملك 3 

 .186 مقر ةمجرتلا رظنا (6)
 .(197] ىطابرلا .روصنملا راد «.ترموب نب يدهملا رابخخأ :قديبلا رظنا) . .ترموت نب دمح هب دصقي )7
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 هنأ '”ينابشلا يسوسلا دمحم وبأ بيجنلا بلاطلا انبحاص انثدح :"دئاوفلا" يف لاق

 -لضفلا لهأ نم ناكو- يدلاو يندشرأف «ىدرلا ىلع هب "[تفرشأ] اليوط اضرم ضرم
 ام دعبل يضرم دادزيو بعتلاب سكنتأ نأ تيشح :هل تلقف .باحسلا ابأ يديس روزأ نأ

 ال كنإف انرز :يل لاقو «هسفنب ئفرعف ةلباقلا ةليللا يف يناتأف «نميزع تلحناف «هنيبو اننيب

 تلصو ىتح سفنلا ترباصو ىباد تبك رف هيلإ ةبهأ ىلع تحبصأف هللا ءاش نإ سكتت

 يف ةحارلا يلع هللا ىقلأف ءيئافش يف ىلاعت هللا ىلإ هب تلسوتو هدنع هللا توعدف .هربق

 يجارجرلا ميهاربإ (140)
 ناك .نرد لبج نم ةساجو دلب نم 27كسأ ةيرقب نوفدملا ؛ ”يحجارجرلا ميهاربإ

 .تاماركلا رهاظ ةكربلا روهشم اريبك ايلو -هنع هللا يضر-

 ىلع تفرشأف ءاهتحت ام '””[ليهتف] هربق ىلع فرشت ةفاح ىلع تناك ةميظع ةرخص نأ
 يف دحأ مهنم ىقبي ال نأ ىلع اوعمجأف ءاهنأش ىلع دلبلا لهأ عمتجاف ءربقلا ىلع طوقسلا
 .كلذ ىلع اوفرصناف ءكسمتل ةرخصلا اوغلبي ىتح ةفاحلا لفسأ نم اونبيل ءدغلا

 نيعرسم اوحبصأف ءاهلجأ نم سانلا مهف «ةليللا كلت يف لئاه دعرو لباو رطم ءاجف
 هللا يضر هتكرب نم تلقن نيأ نوردي الو ءهنم /تلقن يذلا اهرثأ الإ اودجي ملف ءاهيلإ

 ميدق هنأ الإ يلولا اذهب فرع نم رأ ملو ؛مويلا ىلإ اهلحم نوعارتي سانلا لزي ملو .هنع
 .همالك ىهتتنا

 يلالمسلا مساقلب نب ميهاربإ (141)
 -هنع هللا يضر- ناك .ةلالعم يداو ىلعأي 0 اتنز تووه نم , ”هساقلب نب ميهاربإ

 .س يف أرهتف (ب) .تفرشتسا :ك (أ)

 .دئاوفلا بحاص يترانمتلا ديز لا باحصأ نم «ينابشلا يسوسلا كرابملا نب ميهاربإ نب هللا دبع (1)

 .(124 :دئاوفلا رظنا) .ءايلوألاو نيحلاصلا رابحمأ نيودت يف هيلع دمتعا
 .11 :تالاحر «25 :دئاوفلا :رظنا (2)

 دجوي يناثلاو .ةههغاتنم ةليبق نمض لوألا «يبرغلا ريبكلا سلطألاب نيعضوم ىلع قلطت :اكاسأ (3)

 .نانتواديإ ةليبق نوزعاو تيأب
 .15 :تالاجر «340/18 :لوسعملا 220 :يليقعبلا بقانم :يف هل مجرت :يلتتوزلا مساقلب نب ميعاربإ (4)

 .تينزت يقرش «رامه_للواديإ ةدايق ءلالمسوادإ ةليبقب عقيو «"”لتنوزن ينهلا"ب ايلحم قطني (5)
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 ناكو .ريخلاو لضفلاو نيدلاو ملعلا لهأ نم مهفلخو هدادجأو (””مساقلب نب ىزعي هوأو

 هيلع بهتو مهدلب ىلع فرشأ اذإ :لوقيو ؛مهروزي ىسوم نب دمحأ يديس بطقلا يلولا
 مظان وهو .مهب انعفنو نيعمجأ مهنع هللا يضر هللا يف انناوخإ ةحئار هذه :ةبيط حير
 دمحلاو اهب عفتنا دقو ,©"تللُمْسَت"ب ةبلطلا دنع ةفورعملا باسحلا ملع ئدابم يف ةديصقلا

 انخويش خيش حصانلا خيشلا ةمالعلا اهليذو اهحرش كلذلف ءاهنكرب ْتْمَعو سانلا ةماع هل

 .نيمآ «همركو هنك.عيمجلا هللا محر «يكومسرلا ناميلس نب دمحأ

 .هلآو دمحم انديس ىلع ملسو هللا ىلصو ءميحرلا نمحرلا هللا مسب

 رشاعلا نرقلا لهأ

 يماركلا ديعس نب ميهاربإ (142)
 نويماركلاو .هيقفلا نبا هيقفلا «27يماركلا يلالمسلا ناميلس نب ديعس نب ميهاربإ

 هللا همحر يفوت هنأ هدلو ضعب ربخأو 2يبرعلا نبا ركب يبأل نوبستني '”نويلالمسلا
 هدلاو عم نفدو «ةئامعستو نيرشعو عبس ةنس مهدنع فرع هبو :ريبكلا نوعاطلاب

 .هللا امهمحر 22 ”تومزتب

 .(15 :تالاجر رظنا) .لوألل رصاعم ءحلاص ملاع (1)
 مسالا اذهب اهامس يذلاو «(1647 :مقر .ع .خ.م) "باسحلا ةفرعم يف باغرلا ةحنجأ" :ىمست (2)

 .يكومسرلا اهحراش وه
 -25/7 :لوسعملا 210 :ةراشبلا 35 :يكومسرلا تايفو «19 :ىليقعبلا بقانم :يف كلذك هل مجرت (3)

 .(581 :ةيركفلا ةكرحلا 6

 يبرعلا نبا ركب يبأ ىلإ بستنت يهو «لالمسواديإ ةليبقب وُماَركأ ينحل ةدلب نكست ةيملع ةرسأ (4)
 اهيلق غيليإ «ةراشبلا ةمدقم :رظنا) .قورحملا باب نيفد (م1148/ه543.ت) يسلدنألا يرفاعملا
 .(277 :لوسعملا 2.5 :شماهلا 2 :اثيدحو

 ىلإ هتبسن يهيضحلا ىلع ذخأيو «ءافرشلا نم وماركأ ديعس نأ "فارشألا نييبت" بحاص ىري (5)

 نييبت رظنا) .هبسن دومع يف يبرعلا نب ركب ابأ دجو هنأ ببسب فيرشلا ريغ يبرعلا نبا ركب يبأ
 .(5 :فارشألا

 .(97/5 :اصقتسالا) .م20-1521/ه927 ءابو لوح رظنا (6)

 1. !؟هدعورطءمعع ها 1. 1م: "!هصتمععك ك ةمالغرتعك هنن ا/لدعمع ةنس 2عا/] ءأ 2ا/آ] وزغءاعك", زم

 11 ورجع 15, 107711440, 1973, .٠701 الو, م. 9.

 يقرش لالمس واديإ ةليبقب عقتو «ءاملا هيف عمتجي يذلا ناكملا وهو ,"ومزأ" اهركذم :"توُمزات" (7)
 .دولوملا توارفات برق «يرزنأ
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 يترنمتلا دمحم نب ميهاربإ (143)
 ملاعلا ,ننفتملا ملكتملا هيقفلا «”يسوكللا يترنمتلا ميهاربإ نب دمحم نب ميهاربإ

 .اهدشرمو ةمألا حصان «تاداهجو لئاضفو تاكربو تامارك وذ «حلاصلا يلولا ينابرلا

 لمك ول "يركز نبا ةموظنم" ىلع هلثمل قبسي مل لفاح عيدب حرش -هنع هللا يضر- هل
 .هريغو نفلا كلذ ف ؟[هعسوتو] هعاب لوطو همهف ةوقو هكاردإ ىلع لد «هريغ نع ىنغأل

 .ةئامعستو نيعبسو ىدحإ ةنس درفلا ببحر. ريش ل سيمخلا مويهللا همر قوت

 .ىىلاعت هللا امهمحر /ءرهشأ ةسمخح امهنيب ماع يف هدلاو تومو هتومف
 يليقعبلا نسا نب ١ ميها ربإ (144)

 ناكو .ىسوم نب دمحأ يديس خيشلا بطقلا ميدحخ :(2يليقعبلا نسحلا نب ميهاربإ

 «نسحلا نب , ميهاربإ يمع ىأر نمل ىبوط :لوقيو .هنع ىضريو اريثك هيلع ئثي خيشلا

 ا””[نسحلا نسب / ميهاربإ يمع ىأر نمل ىبوط] ؛ ,نسحلا نب ميهاربإ يمع ىأر نمل ىبوط
 .نيمآ «هب انعفنو هللا همحر روهشم هربقو ؛هتضور قرشب نفد دقو

 يكومرلا دمحم نب ميهاربإ (145)
 همحرو -هنع هللا يضر- ناك ”يكومسرلا يراوزملا ناميلس نب دمحم نب ميهاربإ

 .ةئامعستو نينامثو ةعبس ماع ترنمتب اضيرم هللا همحر يفوت .اريخ انيد انيكسم اعرو اهيقف

 يناشغلا يلع نب ميهاربإ (146)
 نم -هنع هللا يضر ناك 2”![ةناشغ] لالظ نيفد ؛””يناشغلا يلع نب ميهاربإ

 يديس بطقلا خويش لوأ وهو .تاماركلاو ةكربلا روهشم .مهلضافأو هتقو خياشم رباكأ

 ةصق هعم هلو ؛هدي ىلع ىدتهاف ريخلاو ةقيرطلا ىلع هلد نم لوأ وهو ءىسوم نب دمحأ

 .مالقألاو ةنسلألا ىلع اهركذ يرحي ةروهشم

 .ةناشغلا :س (.ت (ج) .ح 2س 21 رع طقاس 2ب) .٠ ص 364 كك ِق هعاسناو )0

 (46/7-47 :لوسعملا 073 :دئاوفلا 35 :يكومسرلا تايفو 226 :يليقعبلا بقانم :يف هل مجرت (1)

 .148/1 :يبرعلا برغملا مالعأ «618 :ةيركفلا ةكرحلا 221 :تالاجر

 .24 :تاالاجر 8 : يليقعبلا بقانم :يف هل محرت «ليقعبواديإ ةليبقب "سنه والفأ" ةيرق نم (2)

 .19 :تالاجر «172/8 :لوسعملا 226 :ةراشبلا (36 :يكومسرلا تايفو :يف كلذك هتمجرت رظنا (3)

 :لوسعملا «15 :تالاجر :12 :يكومسرلا تايفو :يف هل مجرت ءناشغيإ ةليبق الوُميإ ةيرق نيفد (4)

 .126 :دئاوفلا )3

 .توارفت برغ بونج «ةلاهت برق عقتو «"ناشغيإ ًالوُميإ" :ايلحم قطنت (5)
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 يفيسر_ لا ىبحي نب ميهاربإ (147)
 © يفيسرملا ىبحي نب دلاخخ يديس ريبكلا يلولا وحأ '”ىبحي نب ميهاربإ
 > ينانتلا يلع نب ميهاربإ (148)

 ةقيرطلا مامإو ةقيقحلا خيش ةذمالت نم 70[ْنِمِنْعَي] عضومب "7 يلع نب ميهاربإ
 ةلحرلا برضت «نيلماعلا ءاملعلا نم -هنع هللا يضر- ناك .معنملا دبع نب ديعس يديس

 دبع نب دمحم ئئثدح : دئاوفلا" يف لاق ؛ةروهشم هتامارك و هبقانمو ءاثيدحو اميلق هترايزل

 هف ىتأف قد و تاييغملاب سانلا ربخُي ةحاحب لحجر رهظ هنأ 00 دادس نمحرلا

 بحاص تام :خيشلا هل لاقف معن :هل لاقف ؟كيف سانلا لوقي ام اقحأ :هل لاقف «خيشلل

 امل مكنإ :لاقف .هانعدو نيح هل انلق امو هب انعنص امو هب ينربختف «مايألا هذه يف انل

 هللا كتبث :هل تلقو «ىنميلا هلحر ماهبإب تضبقو هنع سانلا تجرخأ «هومتنفك و هومتلسغ

 .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ىلع

 ينزي دحوف ءلذح ليلق دعب مث ,بولقلا يف هردق مظعف ءقدص :خيشلا مهل لاقف

 امف] «ةماقتسالا ىلع تسلو ؛ءجردتسم كنإ :هل لاقف ,.خيشلل هب يتأف «ةأرماب

 نيطايشلا نم /ابحاص يل نإف كدي ىلع هللا ىلإ تبت ينإ ءيديس اي :لاقف ؟”[كتصق

 .هب ربخأ تنك ام ينربخيف ءموي لك ريمحلا غرمتم يف نيتعكر هل عكرأ
 ريسملاب هرمأو هنع ذخأف معنملا دبع نب ديعس نامثع ابأ ىقل ءاليلج ايلو ايلاع ناكو

 نم ناكو :ليق .اضيأ هنع ذحأف هاتأف «يلالمسلا يلوزحلا ىسوم نب دمحأ يديس خيشلل
 .كتيصعم امف :م يت ا(ب) .نمضأ م ١)

 3 : يك ومر لا تايفو «126 :دئاوفلا :يق هل مجرت عساتلا يرجهملا نرقلا رخاوأ قوت قوص ملاع (1)

 .14 :تالاجر «70/17 :لوسعملا
 .261 :مقر ةمجرتلا رظنا (2)

 محرت .(ةصاخخ ةقيثو) هبسن دومع بسح م1581/ه989 ماع ةيناثلا ىدامج نم دحألا موي يفوت (3)
 تايفو 2153 :ةوفصلا 4 :عامسألا عتمم 2126 :دئاوفلا 4 :يليقعبلا بقانم :نوريثك هل

 سرهفلا ليذ :12 :يكومسرلا تايفو ,72/15 :لوسعملا «9-10 :فارشألا نييبت «14 :يلالهلا

 ٍ .87 :تولصملا ديشرل يملعلا

 .ريداكأ لامه «نانتواديإ ةليبق «نوزعاو تيأ ةقرف ضرأب عمت «نيميناغيت (4)

 نب كروبيو يترانمتلا لقني هنعو ءىسوم نب دمحأ خيشلا عم ةنيتم ةقالع هل تناك «يفوص هيقف (5)

 .(289 :ةيركفلا ةكرحلا ,279/13 :لوسعملا 18-220 :دئاوفلا :رظنا) .امهريغو ىلالمسلا هللا دبع
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 رهط معنملا دبع نب ديعس يديس :تذمعأ نمع هل ليق اذإ لوقي لاس وبأ ناكو

 يتلولا دمحم نب ميهاربإ (149)
 املاص الجر -هنع هللا يضر- ناك (”7تلولا ىلع نب دواد نب دمحم نب ميهاربإ

 لاله نب ميهاربإ (150)
 .ةودقلا ملعلا ةمالعلا ملاعلا «ىقتلا لهأ مامإو ايتفلا خيش لاله نب ميهاربإ

 يلاع ءردقلا ميظع ءاهيف عابلا ليوط «مولعلا يف ارحبتم -هنع هللا يضر- ناك

 .هرهد ةبوجعأ و هرصع ديرف «نأشلا

 ل هنأ الإ ءابيجع احرش "يعرفلا بجاحلا نبا رصتخم" حرش هنأ دحاو ريغ ركذ

 حرش رصتخاو ءجحلا كسانم'" فلأو مسي و 'ليلح رضتع" ىلع قيلعت هلو دج وي

 ””ةريثك واتفو ةبوحجأ هلو ءرثنلاو مظنلا ل ةياغ ناكو .رجح نبال ”يراحبلا
 نرقلا نم ىلوألا ةرشعلا ف يأ «ةئامعستو ةثالث ماع -هنع هللا يضر- يفوتو

 يضر- ناكو .امهريغو يروقلاو لالمأ نبا اهيتفمو اهملاع نع سافب ذأ .رشاعلا

 .اتيمو ايح اهتكربو اهحلاصو ةساملجس ملاع -هنع هللا

 يريمدلا رمع نب ميهاربإ (151)

 .يكيضحلا لقني اهنمو «(69 :دئاوفلا بحاص هل مجرت (1)

 راهزأ 2197/1 :لاجحلا ةرد 258 :جاهتبالا لين (97 :سابتقالا ةوذج ,89 :ةحودلا :يف هل مجرت (2)
 .78/1 :يلكر زلل مالعألا «176 :ناتسبلا

 .ةحفص 239 يف م1900/ه1318 ةنس سافب رجحلا ىلع تعبط «واتفو ةبوجأ هل (3)

 ةنس ٍقوت «يروملا خيشلا دعب ايتفلا ىلوت ءيتسفم هيقف «ينويدملا لالمأ نبا لالع نب دمحم (4)
 .(289/2 :لاجحلا ةرد 240/1 :ةونجلا :ف هتمحرت رظنا) .م1452/ه6

 .باتكلا اذه نم 17 .ص يف 5 :شماهلا رظنا (5)

 .270 :رونلا ةرجش «182 :ناتسبلا راهزأ 247 :حيشوتلا «58 :لينلا يف هل مجرت (6)
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 7ينيقلبلا ردبلا نع ةيبرعلاو « ”يروهنسلا مث «”يسنتلا رونلا نع هقفلا ذأ
 ريثك -هنع هللا يضر- ناكو :”يواحخسلا لاق .ةئامامثو نيعبرأ ةنس ابيرقت دلو

 توم دعب ةئامعستو تس ةنس ىضقت .نيحلاصلا ةبحمو «بناجلا نيلو عضاوت عم ةوالتلا
 .ةريس نيسختا رامسق + غلا دبع

 .ةئامعستو نيرشعو ثالد ةنس ناضمر يف يقوتو

 يناسملتلا يجيدجولا ميهاربإ (152)

 (7 هللا ةبه نب هللا دبع يبأ خايشأ نم ,©يناسملتلا يجيدجولا ملاس وبأ ميهاريإ

 ملع /ءسوؤرلا لفاحم يف ىلحت سورع لحجأو مالعألا ءاملعلا نم -هنع هللا يضر- ناكو

 .برقف ديعبلا دصقملا نع ربعو برهف

 .اهب روهشم هريقو «ناسملتب رشاعلا نرقلا نم ةعبارلا ةرشعلا يف هللا همحر يفوت

 يلالمسلا يفيرججا ميهاربإ (153)
 (© ينيتاغتلا دواد نب نيسح يديس ذيملت © لالمسلا 0[ يفيرحلا] ميهأربإ

 .يكومسرلا تايفو نم حيحصتلاو .فيوجلا :خسنلا عيمج يف (أ)

 .715 :مقر ةمجرتلا رظنا (1)

 .716 :مقر ةمجرتلا رظنا (2)

 ءرهزألا عماجب سيردتلل ردصت «ثدحمو رسفم «ينانكلا رمع نب نمحرلا دبع نب دمحم نب دمحم (3)

 2232/11 :ةلاحك مجعم رظنا) .م1485/ه890 يفوت ,يواضييلا ريسفت ىلع ةيشاح هفيناصت نم
 .(349/8 :بهنذلا تارذش

 ؛ماشلاو ةكم ءاملع نع ذأ ,يواحخخسلا ريخلا وبأ ركب يبأ نب دمحم نب نمحرلا دبع نب دمحم (4)

 رصم وخرؤم (255 :رونلا ةرجش «15/8 :بهنذلا تارذش :رظنا) .م1497/ه902 ةنس قوت

 .(127 :ةيمالسإإلا

 «يريونلاو يروهنسلا نع ذأ «ضاق هيقف «نيدلا يقت نب يريمدلا دمحم نب دمحأ نب نغلا دبع (5)

 .(124 :حيشوتلا 2188 :جاهتبالا لين :رظنا) .م1501/ه906 قوت

 .64 :ناتسبلا 4 حرا :يقف هل محجرت (6)

 .312 :مقر ةمجرتلا رظنا .نورقش يتانزلا هللا ةبه نب دمحم (7)
 .33/5 :لوسعملا 39 :يكومسرلا تايفو :يف اضيأ هتمجرت عجار (8)

 .233 :مقرلا ف لصألاب هتمجرت درت (9)
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 يلوزجلا رازناو نب ميهاربإ (154)
 هللا يضر ناك (”ةعرد يداو نم سلتبن ىلعأ ليزن '”يلوزحلا رازنو نب ميهاربإ

 .خيشلا ”مساقلا يبأ يديس باحصأ لجأ نم ءاحلاص الماع املاع اليلج اهيقف -هنع

 هعم لجر هيلع نذأتساف «هيلحر يف اقوقش هل طيخأ هلزنمي اموي هدنع تنك :لاق

 لاقف «ةوانكب '”جحأ لبحجب ازنك فصت يه اذإف «ةحخسو ةءارب هلوانف «لحدف هل نذأف «هتباد

 .كل حتفي هللا يلو اي بهذا ؟بويغلا مالع مساقلا ابأ نأ نونظتأ :خيشلا هل

 هيف ىأرف لبحلا ىلإ تفتلا مث .عجرف ائيش دجي ملف «ددرتو هيف بلطف عضوملل بهذف
 بهذلا نم اسادكأ دجوف هلخدف هيلإ عجرف !ثيدح حقف اذه :لاقف «هيف فرعي مل احتف

 .اهألم ىتح ”[جرخلاك] ةبادلا ىلع اهلعج دقو «هترارغ بهذلا نم ًالمب لعجف «ةضفلاو

 حقفو هتباد نع طحف .هدنع اضيأ يندحجوو «مويلا كلذ لثمل خيشلا ىلإ هب ءاجف

 تعحجرو تسميأ دقو ائيش اهب دحأ لد ينإف «يتءاربب ال كتكربب اذه :خيشلل لاقف «ةرارغلا

 .تئش ام هنم ذخف ءاذه هنم تذحأف «حتف اذإف تفتلا مث عيش الب

 اذهل ذح :هل لاقو .ىبأف (ءيش لقأ ىلإ هدوارو ءائيش هنم ذحأي نأ خيشلا ىبأف

 لحنأف هدي دمف «هتحول نع كلذ هيهلي الئثل ءال :لاقف ءهتحول ىلع هب نيعتسي ام بلاطلا

 .ادشار كقزرب فرصنا :هل لاقف «يل هاطعأف الاقثم

 يك ومم'رلا ىسيع نب ميهاربإ (155)
 .حالصلاو ةيالولاب روهشم «ةحاح دالب ليزن 0 ومسرلا يراوزملا ىسيع نب ميهاربإ

 .جورخملا :ك م (أ)

م اداص ةمجعملا يازلا ةباتك نييسوسلا ءاهقفلا هداع نم ناكو ءراصنأ وأ رازناو نب ميهأربإ )ع(
 ةفوقع

 (65 :دئاوفلا :يف هل محجرت) .يازلا اهلخادبو داصلا بتكت انايحأو ءطقن ثالث اهقوف وأ اهتحتو

 .(139 :ةعصرملا رردلا
 يبرغلا بونجلا هامجتتا ذختي اهدعب «يقرشلا بونجلا وحن جرعني مث «يقرشلا ريبكلا سلطألا نم ردحني (2)

 .اهريغو ةطاوزف «ةنانرت «:ةطيهزم لئابق هشماوهب رقتست اعساو اضوح انوكم .طيخملا ىتح

 .190 :مقرلا ف لصألاب هتمجرت عجار «يتونفتلا رمع نب مساقلا وبأ (3)
 هين ئقاولا رع فيح قردسبلا ةفضلا ىلع ةعرد يداو فطعنم دنع عقي .كاكم وأ جحبأ لبج (4)

 :ديماحما ةحاو وحن فطعنيل ناميلس ئب لبج نيبو
 ل. ة/لءانضاأ, (0م. ن1 م.م. 1851-2

 :لوسعملا :2“ :ةراشبلا 5 :يك ومسرلا تايفو يف هل مجرت :(ُاَرْدوُأ ريغيإ) لبحلا بكنم نم (5)

 .35 :تالاجر 8
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 .فلأو رشع ةنئس هللا همحر قوت

 ينارمعبلا ميهاربإ نب ميهاربإ (156)
 الجر -هنع هللا يضر- ناك ©ةفرمححل يبأب لزانلا '”ينارمعبلا ميهاربإ نب ميهاربإ

 بة سس هللا دبع دمحم ىبأ ريبكلا يلولا خيشلا باحصأ نم ءانيد الضاف اريخ اح اص

 .يحاحلا معنملا دبع

 /.فلأو نيثالثو ةسمخ ماع هللا همحر فوتو

 يكوتشهلا نيسح نب كروبي نب ميهاربإ (157)
 ءالضف نم -هنع هلل يضر- ناك نع وتشهلا نيسح نب كروبي نب ميهاربإ

 طب أ سعب ىلع (7تاماركلا ريثك ] ,تاكربلاو حالصلا رهاظ ,لثامألا ءامرك و لاجرلا

 تس ةنس ىلوألا ىدامج نم نيرشعلاو يناثلا سيمخلا موي -هنع هللا يضر- يفوت

 .فلأو نيسمحو

 يواسآآلا هللا دبع نب ميهاربإ (158)
 نيب هل تناك ؟ىدهيو ىزعي يديس ةيرذ نم «””يواسآلا هللا دبع نب ميهاربإ

 .فلأو نيتسو نينثا ماع لاوش طساوأ ؟اسأ ةدلبي اضيرم فوت .ةهاجو سانلا

 .ت نم طقاس )0

 50/13 2185/12 228/2 :لوسعملا ,24 :ةراشبلا «36 :يكومسرلا تايفو يف كلذك هل محرت (1)

 .35 :تاالاجر

 ةفرجوب ةملكل فيرحت يهو «ةفرهوبب سيلو «نارمعب تيأب كسيإ ةقطنعك. فورعم هحيرض (2)
 .نارمعب تيأب ركبوب تيأ" ةليبقب عقتو «ةيرقلا ىلع فرشملا فرجلا ىلإ ةبسن

 .38 :تالاجر 278/14«2 :لوسعملا «43 :ةراشبلا 36 :يكومسرلا تايفو :يف كلذك هتمجرت رظنا (3)

 :لوسعملا (38 :ةراشبلا (36 :يكومسرلا تايفو :يف اضيأ هتمجرت عجار ءاسأ ةدلب ىلإ ةبسن (4)

 .43 :تالاجر «0
 بناج ىلإ «ةديقعلا ئدابم ميلعتل ةدلبلاب ةيواز أشنأ ,م1248/عمه6 دلو ءاسأ ليزن ىدهيو ىزعي (5)

 لحعاد ريبك ذوفنب عتمتي ناك امك «ءايميكلاب ةريبك ةفرعم هل تناكو «برحلا نونف ىلع نرمتلا

 تايفو رظنا) .م1327/ه727 يفوت «يبرغملا بونجلاب رسألا نم ةعومجم بستتت هيلإو .هتايبق
 .(193/8 :يلكرزلل مالعألا 12 :تالاجر :166/10-211 :لوسعملا 048 :يكومسرلا

 ىزعي دهع ىلع صوصخلاب ترهتشاو «يكبشلا دمحأ اهسسأ ةيواز اهب دجوت «ةرغثلا اهب دصقي (6)

 .(317/1 :برغملا ةملعم :اسأ تيأ :ةدام رظنا) .ىدهيو
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 يترئمتلا دمحأ نب ميهاربإ (159)

 نيلماعلا ءاملعلا نم -هنع هللا يضر- ناك .كسانلا يلولا حلاصلا «نيدلا ريخلا «عضاوتملا

 موي تارتلعع لقفنو 1 يقوتو .ةرمع رخأ يمع و ,نيحلاصلا هللا ءايلوأو

 .فلأو نيتسو عبس ةنس ىلوألا ىدامج نم رشع ("[سماخلا]

 يكوتشفهلا ناميلس نب ميهاربإ (160)
 .حلاصلا روهشملا ئراقلا هيقفلا دهازلا ذاتسألا «يكوتشهلا ناميلس نب ميهاربإ

 هأازج+ مالسإإلا هب عفتنا .ةكربلاو حالصلا روهشم هللا باكل اثراق -هنع هللا يضر- ناك

 .ءازجلا ريجخخ هللا

 "”نآرقلا" ديوحبو ءارقإلا ىلع ابوؤد ءلاعوشح اعضاوتم -هنع هللا يصر- ناك

 نبال "عماوللا رردلا"و ."طبضلا'و "نآمظلا دروم" نم مسرلاو تاعءارقلا ماكحأ سيردتو

 .كلذ ريغو «يطاشلل "ينامألا زرح"و ءيرب
 فس وي نب دمحم يديس هللا دبع يبأ ريبكلا ذاتسألا نع -هنع هللا يصر- لحأ

 .هريغو 2” يغزتلا
 .ةك وتشه هدليب فلأو نيسمخحو نامث رفص يف ةيلاع نس نع -هنع هللا يضر قوت

 يليقعبلا دمحأ نب ميهاربإ (161)

 نم ءريخ نيد ؛كرابم حلاص لجر «لبحلا يداو نم ,يليقعبلا دمحأ نب ميهاربإ
 ةسمخ ماع ةيلاع نس نع هللا همحر يفوت .ىسوم نب دمحأ يديس ريبكلا بطقلا باحصأ

 .سيمخلا :خ ءن .م (أ)

 .41 :تالاجر :54/7 :لوسعملا 41 :ةراشبلا 36 :يكومسرلا تايفو بحاص هل مجرت (1)

 .تينزيت قرش بونحج (ةطاحبر ضاجمي ةليبقو نلولم ريِغيِإ دودح يف عقت (2)
 49 :دئاوفلا ,36 :يكومسرلا تايفو :رظنا) .ةافولا خيرات يف فالتحا عم نيترم يحك يضحلا هل مجرت (3)

 .178 :مقرلا دنع هتمجرت رركتس .(149 :يبرعلا برغملا مالعأ ,39 :تالاجر «43 :ةراشبلا

 .327 :مقر ةمجرتلا رظنا (4)
 .55 :تالاجر «31 :ةراشبلا ,37 :يكومسرلا تايفو :يف هل محجرت (5)

 .ليقعبواديإ ةليبقب "نٌميرْديإ" نم راَرْدوُأ فييسأ :ايلحم قطني (6)
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 يجاهنصلا هللا دبع نب ميهاربإ (162)
 فلأ .ريهشلا يفوصلا يلولا ,”يجاهنصلا ىلع نب دمحم نب هللا دبع نب ميهاربإ

 (©ندعسو نب دمحم يديس فراعلا نع ذأ ©طظعولاو ضئارفلا ف اباتك مجعلل

 .فلأو سمخ ةنس ناضمر نم سداسلا نينثالا موي هللا همر

 يليقعبلا دواد نب ميهاربإ (163)
 .الماع املاع اهيّقف -هنع هللا يضر- ناك (7ىليقعبلا ىسيع نب دواد نب ميهاربإ

 .فلأو رشع ةثالث ماع /هللا همحر يفوت

 يفيسر_ لا ديعس نب ميهاربإ (164)
 فولخم هدجلو «يفيسرُكلا دلاخ يديس ديفح «”فولخم نب ديعس نب ميهاربإ

 .نويلمتلا فولخم ءانبأ بستني روكذملا

 يفيرسلا دايصلا ميهاربإ (165)
 نم ايلو -هنع هللا يضر- ناك يرصقلا ؟[يفيرسلا] دايصلا ميهاربإ ملاس وبأ

 يوت ٠

 .رحبلاو ربلا يف نيثيغتسملاو سانلل ةناغإلا مه نمو .رحبلاو ربلا يق ىلاعت هللا ءايلوأ

 .هوضبقف رصقلاب خيشلا باب ةقلح اقراس اموي ءاج .يسافلا نساحملا يبأ نع ذحأ

 .ءايلوألا نم هنيح نم راصف «ىلاعت هللا ةرضحل هقوسن نحنو انقرسي ءاج :خيشلا لاقف

 مودت ةركسلا هذه تناك نإ :اطسابم هل لاقف ءامهقيلطتب هرمأف ناتجوز هل تناكو

 ؛لعفف «ةعونمت الو ةعوطقم ال ةنجلا "”[رامثك] :خيشلا هل لاقف «يلابأ الو امهتقلط
 .ءامسلا ربخب ©![ينأيل] ميهاربإ نإ :هيف لوقي خيشلا ناكو .همزالف

 .نامكك حا م (ب) .ةوفصلا نم حيحصتلاو .فيرشلا :خسنلا عيمج ف )0

 .س ك يف ىتأي ال (ج)

 سوس «97/16 :لوسعملا :يف كلذك هتمحرت رظنا) .لايناد يديس ةربقمب تومهلات نيفد هلعل (1)
 .(567 :ةيركفلا ةكرحلا «.147/1 :يبرعلا برغملا مالعأ «180 :ةملاعلا

 .(180 :ةملاعلا سوس رظنا) .تيحلشات ةجهلب ”ضئارفلاو قاقرلا يف هلانزأ" باتك ىمسي (2)
 .302 :مقر ةمجرتلا رظنا (3)

 .31 :تالاجر «30 :ةراشبلا 37 :يكومسرلا تايفو :يف هل محجرت (4)

 .46 :تالاجر 271/17 :لوسعملا .19 :يكومسرلا تايفو :يف هل مجرت (5)

 دبع ىلإ هبسنت ىرخألا امنيب ءيلع ميهاربإ رداصملا ضعب هبتكت «هيبأ مسا يف رداصملا فلتخت (6)
 راهزأ [3 :بولقلا جاهتبا 73/1 :يناثملا رشن 232 :رردلا طاقتلا :يف هل مجرت .نمحرلا

 .(55 :هوفصلا 77 : ربع نم. مالعإلا ء158 :رطاعلا ضورلا «147 :ناتمسبلا
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 :هل اخيوم خيشلا لاقف ءاليل مهل بوث قرسف ةرايزلل بكر يف ةرم هخيش عم جرحخو
 ءايفخخ اعضوم ادصاق يشمي -هنع هللا ىيضر- ماقف ؟انه اه تنأو بوثلاب قراسلا بهذيأ

 .لسغ الب هحاتحي هبحاص نإ :هل لاقو ءهنم هذخأف ءبوثلا لسغي قراسلا هيف دحوف

 (37"جاهتبالا" يف اهركذ «ةريثك -هنع هللا يضر- هتاماركو
 ٍق لسغلل دغلا نم جرخف ءمكعم يل يقب موي رحآ اذه :ءارقفلل لاق هتافو تند املو

 مث «"”[تضبق] تنأ :لوقي وهو «قمر هبو نيراملا ضعب هعمسف ءصوصللا هلتقف ؛مامحلا
 لحدي ملو ءامهمالك نوعمسي سانلاو «تيبلا يف هعم خيشلا لظف ءاتيم هخيش رادل لمح

 .دحأ امهيلع

 .فلأو نامث ةنس هللا همحر قوت

 يناقللا ميهاربإ نب ميهاربإ (166)
 يضر- ناك .رصح.اهسردمو اهملاع ةيكلاملا خيش ,يناقللا ىلع نب ميهاربإ نب ميهاربإ

 .ةيالولاو حالصلاو ملعلاب اروهشم «هتقو لهأ مامإ -هنع هّلل
 عم تججح :لاق «ينوميملا ميهاربإ ةمالعلا هخيش نع يشايعلا لاس وبأ لاق

 اندالبل (9اندري] نأ يدالوألو يل ءاعدلا هنم تبلط يوبنلا دجسملا يق انك املف ,خيشلا

 /:هل تلقف ءتومأف انأ امأو ,كدالوأ عم املاس عحرتف تنأ امأ :خيشلا لاقف «نيمناغ نيملاس

 :يل لاق ءتجرع اذهل :لاقف ءكلهأ ىلإ كغلبي نأ هللا عدا !7[ةلاسرلا] ةرضح يديس اي
 .ةمارك كلذ ىرأ تنكو

 هوؤاج بوك رلا عيطتسي ال ناك املو ءزاجحلا برد يف ضرملا هيلع دتشا املو :لاق

 ناكو ءرصمك. بذجلا لهأ ضعب هل لوقي ناك ام ركذت اهآر املف ءاهيف بكريل ةفحم

 كنإف ةفحم ف تبكرو تججح اذإ ميهاربإ اي :هل لوقيو هسيردت سلجم يف هدنع فقي

 .ةقشملا نم هقحلي ال بوكرلا الإ هنكمي ملو ؛«كلذل اهتيؤر دنع عاتراف ءتومت

 .ةينابرلا :ت «س (ج) .انغلمي :ن .ح (ب) م يف تيضف )0

 اهنم ,ةطوطخم خسن ةدع هنم دجوت ,”"بونجملا هخخيشو نساحنلا يبأ خيشلا ربخب : بولقلا جاهتبا" (1)

 ا
] :يناثملا رشن :نوريثك هل مجرب )2

 :ةيشايعلا ةلحرلا 17 :ريشخملا ءايضلا 9 :ليلكلا 289/

 :نيفراعلا ةيده :59 :ةوفصلا «415/1 :ءايلوألا تامارك عماج :6/1 :رثألا ةصالخ 4/1

 .28/1 :يلكرزلل مالعألا 30/1
 .169 :مقرلا دنع هتمجرت يتأت (3)
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 ضتققنا ليللاب هللا همحر تام املو «ةعيبطلا سبي -هنع هللا ىضر- هضرم ناكو :لاق

 هللا همحر يناقللا خيشلا تام :لوقي لئاقب اذإو ءاوربكف سانلا عزفأ ءامسلا نم ميظع محن

 يبأو «يدابعلا مساقلا نباو «”يركبلا نيدباعلا نيز نع -هنع هللا يضر- ذأ

 . رصتخملا ىلع ةيشاح" :فيلآت هلو] .مهريغو ,””يرشفونبلا فراعلاو «يناونشلا ركب
 ©كلذ ريغو ©" يفسنلا دئاقع ىلع يشاوح"و ةاهحيوشو ل

 يناليكلا نمحرلا دبع نب ميهاربإ (167)
 ءاهقفلاو مالسإلا خويش دحأ لاس وبأ يناليكلا نمحرلا دبع نب ميهاربإ

 حرش" نم عضاوم يف ةرايم خيشلا "”[هنع] لقن .ريبكلا سردملا مامإلا يلزاونلا «مالعألا

 .هريغو "ةفحتلا

 ساف خياشم انعم :لوقي هنإو ؛"لاملاب ةبوقعلا يف ديبقت" -هنع هللا يضر- هلو

 -ميملاو ءاجملا حتفب- رج نب هللا ذبع يديس حاصلا يلولا ل اعلا نأ مهلبق نمع نوكحي

 ادحأ باتغي نمم هنوذحأي امازتلا اومزتلاو هباحصأ نم ةعامج يف جحلل بهذ «ةسانكم نيفد

 هامإلا اولأس «سنوتب اوزاتجا املف «هيف اوريحتف ارفاو الام كلذ نماوعمجف نيملسملا نم

 :م1631/ه1041 ةنس ف هتافو تبثت ىلوألاف «ةييرغملاو ةيقرشلا رداصملا نيب هتافو خيرات فلتخي (1)

 .م1630/ه1040 ةنسب هتافول خرؤت ةيبرغملا امنيب

 :رظنا) .ايقيرفإ لامش جاجح رمب اهنمو ءرمحألا رحبلا لحاس ىلع ءانيس بونج ىصقأ يف عقت (2)
 .(138/1 :عاقبلاو ةنكمألا ءامسأ ىلع عالطالا دصارم :يدادغبلا

 .497 :مقر ةمجرتلا رظنا (3)

 .323 :مقرلا نا ةمجزتلا درت (4)
 ديرجتلا صيخلت" اهيلع هتيشاح ىمسو «مالكلا ملع يف ةموظنم يهو ."ديحوتلا ةرهوج" اهامس (5)

 .(30/1 :نيفراعلا ةيده رظنا) "ديحوتلا ةرهوج حرش يف ديرملا ةدمعل

 .هسفن ردصملا ,"يفسنلل دئاقعلا حرش ىلع دئارفلا قيلعت" اهامس (6)

 :ليلك إلا :يف كلذك هتمحرت رظنا) .ايتفمو اسردمو ايضاق لحلايرو نيب ف هتايح مظعم ىضق (7)
 ةكرحلا «257 :ءافرشلا خيرات «256/3 :ةولسلا «123 :ةوفصلا «249 :ناتسبلا راهزأ 7

 .(491 :ةيركفلا

 :رظنا) .م1430/ه833 ةنس سانكمب يفوت «يفوص هيقف ءساف تاتويب دحأ دمح نب تيب نم (8)

 .(397 2334 :ليلكإلا 498/4 :فاحتإلا «57 :نوتحلا ضورلا
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 .ىهتنا ؛هلكأ زاوجب مهاتفأف ءكلذ نع ؟”ةفرع نبا
 . © يتايزلا هنع ذخأو «هريغو جارسلا ىبحي نع -هنع هللا يضر- ذأ

 .فلأو نيعبرأو عبس ةنس هللا همحر وتو

 يسلدنألا مساق نب ميهاربإ (168)
 عم هلسغ يذلا وهو ؛ءنساحملا يبأ باحصأ نم «”يسلدنألا مساق نب ميهاربإ

 «8راطيبلا ىلع يديس

 ىلاعت هللا ىلع نيلكوتملا داهزلا نم ناك «ةبيجع لاوحأ -هنع هللا يضر- هل تناكو

 يف حرفلاو ُرْلشبْلا يئّر امر .نامزلا نحم نم ءيشب رثأتي ال ءضيوفتلاو ميلستلا لهأ نم
 .نوكي ام دشأ هحرف /ناك «هديب ءيش الو حبصأ اذإف «هلام وأ هلهأ يف بيصأ اذإ .ههجو

 مث ؛هرادل يدونف ؛”[يشعلا بزح يف] ةرم تاذ اسلاج -هنع هللا يضر- ناكو

 .هريغ دلو هدنع نكي ملو تام ؟”[هدلو] نإ لوقي احرف اكحاض عجر

 (©دابع نبا فراعلا حيرض برقب نفدو ءفلأو نيرشعو عبس ةنس هللا همحر يفوت

 .يدلو :خ م (ب) .ن «س «ت نم طقاس ()

 قوت «سنوتب مظعألا عماجلا بيطخو رسفم هيقف «ةفرع نباب فورعملا يغرولا دمحم نب دمحم وه (1)
 :دئارفلا طقل 134 :يسيرشنولا تايفو «88 :بلاطلا فرش :يف هتمجرت رظنا) .م1401/ه3
 .(4 :جاهتيالا لين 31

 .786 :مقر ةمجرتلا رظنا (2)

 رقتساو ساف ف جرخت ءناسملتب داولا دبع نب ىلإ هبسن لصتي هيقف «يتايزلا فسوي نب دمحأ (3)
 .(227-228 :ةآرملا 145 :ليلكإإلا :رظنا) .م1595/ه1003 ٍقوت «ناوطتب

 .103 :ةوفصلا «136 :ةأرملا ,373 :ربغ نمك. مالعإلا «117 :بولقلا جاهتبا :يف هل مجرت (4)

 دعب و «نينس شكارم. رمع ابأ بحص «داهتجالاو دحللا لهأ نم «راطيبلا يسلدنألا فسوي نب يلع (5)
 :رظنا) .يسافلا نساحملا يبأ ةضورب نفدو «م5-1606/ه1014 فوت ءنساحما ابأ بحص هتوم

 .(32 :ربغ نمح مالعإلا «232 :ةارملا

 ةباطخلا ىلوت «سلدنألا نم رجاه «ٍيفوص هيقف .يزفنلا يدنرلا دابع نب ميهاربإ نب ىبحي نب دمحم (6)
 :رظنا) .لطاربلا ةيدكب حوتفلا باب لماد نفدو «م1394/ه796 ةنس يفوت «نييوزقلا عماخجم
 دابع نبا خيشلاب فيرعتلاب داترملا ةدافإ 2251 :رطاعلا ضورلا «1137/2 :ةولسلا «.315/1 :ةوذجلا
 .(د984 :مقر .ع .خ.م) يدايزلا ديحما دبعل

-134- 



 ينوميملا ميهاربإ (169)
 عماجلا ؛مالعألا ملعو خياشملا خيش «ةمالعلا لاعلا ءرصم ليزن «”ينوميملا ميهاربإ

 .ةقيقحلاو ةيعرشلا مولعلا تاتشأل

 اصيرح «ميلعتلا ىلع ابوؤد ءردقلا ليلج ءايلو اح اص الجر -هنع هللا يضر- ناك

 .هتقو لهأ نم هريغل تسيل ةعارب هيف هل «نايبلا اصوصخ

 له :هل تلقف «نايبلا بتك ركذ هيدي نيب اموي ىرج ويلا يف ملاس وبأ لاق

 هذه باشأ ام :هتيحلب فحنأ دقو لاقف ؟©”"حاتفملا" حرش ةءارقب لغتشي نآلا دحأ يقب

 بولقلا ثيح كلذ ناكو "”حاتفملا' ىلع (7دعسلاو ديسلا ح رش نيب قيفوتلا الإ ةيحللا

 .ةيفاض لاغشألا دوربو ةيفاص

 ررد نإ :لاقف ؟هيلع راصتقالا نفلا اذه بحاصل نآلا ىرت باتك يأو :هل تلقف

 "م اتفملا" مهف يف راظنألا تفلتحا املو "محاتفملا" بحاص اهعمجف ةرشتنم تناك نفلا اذه

 دعسلا ءاجف موحراش رثكف 70" حاضيالا"ب هحضوأو "صيخلتلا"ب (7ديوزقلا هرصتحخا

 لوحق راظنأ هلدبزو «نيمدقتملا ءارأ ةجيتن وهف ”هلوطم" ف حورشلا كلت هليَز صخلو

 نم سانلا رثكأ دقو ؛نفلا يف زربملا وهف هراظنأ يف رظنلا ققدو «هئاحيأ ققحت نمف «نيرخأتملا

 -187/2 :يناثملا رشن «140/1-144 :يشايعلا ةلحر :يقف هل مجرت ءرصمم نوميم ةينم ىلإ ةبسن (1)
 :يشايعلا ةسرهف :45 :رثألا ةصالخ 145 :ةوفصلا «198 :ليلكإلا «181 :رردلا طاقتلا 6

 .67/1 :يلكرزلل مالعألا 7
 ءيجح دمحم هس راهق عضو «تيسفوألاب روصم «ةينأت ةعبط ”دئاوملا ءام" وأ ةيشايعلا ةلحرلا )2(

 . 7 .طابرلا

 .م1229/ه6 قوت «يمزراوخلا كااكسلا لمح نب ركب يبأ نب فس ويل "هولعلا حاتفم" نا )3(

 .(282/13 :ةلاحك مجعم رظنا)
 حورش ةدعدهل .مولع ةدع يف كراشم هيقف «نيدلا دعس ينازاتفتلا هللا دبع نب دوعسم وه (4)

 213/3 :لاجحلا ةرد :317/6 :بهذلا تارذش رظنا) .م1389/ه791 دنقرمسب قوت ءشاوحو

 .(429/2 :نيفراعلا ةيده
 .ماشلاب ةباطخلاو ءاضقلا ىلوت .لصواملاب دلو «يعقاشلا ئيورقلا نم را دبع نب دمحم نيدلا للحج )5(

 يشاوحلاو حورشلاب هولوانتو «نيمتهملا نبي الابقا لا لقو « ”نايبلاو يناعملا ِق حاتفملا صيخلت , هل

 .(473/1 :نيفراعلا ةيده «229/12 :ةلاحك مجعم :رظنا) .تاصيخلتلاو
 .توريب .ةيملعلا نىتكلا رائي عوبطم « عيدبلاو تايبلاو يناعملا :ةغاللبلا مولع ف حاضيإلا" 06١

 .خيرات نودب

-135 



]102 

 يف حاضوألا كلت بلاغ عمجف '”ماصعلا ءاجف «يشاوحلا ىلع يشاوحلاو هيلع يشاوحلا

 "لوطألا" هباتك

 يف ركذامك ناكو ."لوطملا" هباتك فلأ امل نيدلا دعس خيشلا نإ :اضيأ لاقو

 ف روكذملا ريمألا ىلإ باتكلاب بهذ «ديلا تاذ ةلقو ةشيعملا نم قيض لاح ىلع ةبطخلا

 .هرهد ىلع هب نيعتسي ام هبانج نم لصحي نأ ءاجر هتبطخ
 يشف «ءريمألا صاوحن نم وهو ملعلا اذهب ةربخغ هل ريزو ريمألا كلذ دنع ناكو

 نعطيو «هنع ريمألا هجو فرصي نأ ريزولا روضح عم ريمألل باتكلا مدق نإ نيدلا دعس

 وأ رفسب ريزولا ةبيغ بقتري لعجف «ةدحاولا ةعنصلا بابرأ نيب نوكي ام ملع امل هباتك يف

 ىلع لحدو ةصرفلا دعسلا منتغاف .ضرح /ضراع ريزولل لصح نأ ىلإ ءتوم وأ ضرم
 نآلا رضحيل ريزولا ىلإ اولسرأ :لاقو «ريمألا هب ح رفف هيدي نيب باتكلا هل رضحأو ءريمألا

 ءاج املف ؛هفوختي ”[ناك] اميف هعوقول دعسلا دي ف طقسف «باتكلا اذه يف رظني ىتح

 دي لّبقو ماقو ؛هفلؤم ىلعو هيلع ءادنلا يف غلابو ءاحرف هب حرفف باتكلا يف رظن ريزولا
 خيشلا اذه مودق الإ بقانملاو رخافملا نم كتنطلس يف نكي مل ول :ريمألل لاقو .خيشلا

 كنم بلطأ نأ تممه] تنك دقو «(“"”[كافكل كمسرب] باتكلا اذه نوكو كترضحب

 .انيلإ هللا هصخش نأ كتلود ةداعس نمو «هنع ذحألل خيشلا اذه ىلإ باهذلا

 ىتح هيلع ماعنإلاو هميظعت يف ريمألا غلابو ,نحملا ىشخي ثيح نم ننملا هتءاجف :لاق
 ايند هل تراصو «لاحرلا هل ْتَدَشَو ؛مجعلا قارع دالب رئاسب ةميظع ةساير دعسلل لصح

 ىلإ مهرمأ لآمف الوأ مهيلع قيض نإو مهنإف «ملعلا لهأ يف هللا ةنس كلتو « ”[ةضيرع]

 .شيعلا ةعسو ريقوتلاو ميظعتلا
 ةئهت" باتك :اهنم «ةريثك فيلآت -هنع هللا يضر- ةمجرتلا بحاص خيشللو

 عست ةنس بناج هنم طقس مارحلا تيبلا نأ هل هفيلأت ببسو «"مارحلا هللا تيب ءانبب مالسإلا

 ناطلسلا نذإ نم دبال لهو ؟ىنبي لام يأبو ؟هينبي نمع رصم ءاملع لأسف ,فلأو نيثالثو

 .يشايعلا ةلحر يف ام انتبثأو .ايفاك ناكل هبابي :خسنلا عيمج ف (ب) .ك نم طقاس ()

 .ةميظع :ن «س (3د) .ةلحرلا نم ةفاضالا 20ج

 قون .مولع ةدع ف كراشم هيقف «نيدلا ماصع (ءئييارفسإإلا هاش برع نب دمحم نب ميهاربإ (1)

 .(477/1 :نونظلا فشك 2291/8 :بهذلا تارذش رظنا) .م1547/ ه4
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 افلؤم ءاجف «لوقلا هيف بعوتساو «ءكلذل -هنع هللا يضر- ىدصتف «كلذ ريغ ىلإ ؟ال مأ

 عم هل لام ال ناكو «ةنسلا كلت يف جحي نأ مارحلا هتيب قحب ىلاعت هللا بلط همتأ املو ءاعيدب

 جحف .هعم جحي نأ هنم بلطي بكرلا ريمأ هيلإ ثعب ءجحلا تقو ءاج املف «هلايع ةرثك

 .ماركإو زعو هللا لضف يف ةنسلا كلت يف هدالوأب
 بحي ناكو «يناقللا ميهاربإ خيشلا ةنسلا كلت يف انعم جحو :هنع هللا يضر لاق

 ءيش نع لئس اذإ ناكف .هتكري سامتلاو هيلع مالسلل ءاملعلا هءاج ةكم انغلب املف ءاريثك

 .ابيجع افيلأت اذه يف هل نإ :لوقيو «ىلإ ريشيو ءاذه انالوم اولس :لوقي تيبلاب قلعتي امك

 ءرصم نم ةيسابعلا ةفالخلا تعطقنا ىتم -هنع هللا يضر- هتلأسو :ملاس وبأ /لاقو

 نم ةعامج لتق رصم ؟ينامثعلا لاس ناطلسلا لخد امل :يل لاقف ؟هدجأ ملف هيف تثحب ىنإف

 رصنتسي جرح يروغلا ناطلسلا نأل ؛نيحلاصلاو ءاملعلاو لاوحألا بابرأو ءايلوألا

 .لتق نميف ةفيلخلا لتقو «ليلقلا الإ مهنم جني ملو «يسابعلا ةفيلخلا هعم جرخأو "مهب
 ءيلمرلاو «يناونشلاو «يدايزلا نع ذأ -هنع هللا يضر- ةريثك هدئاوفو

 .مهريغو «©”يمينغلاو «يناقللاو ءيروهحألاو

 .فلأو نيعبسو عست ةنس ىلاعت هللا همحر فوتو
 يتحولصمتلا دمحأ نب ميهاربإ (170)

 .شكارم ةلامعب "”نحولصمتلا نيسح نب هللا دبع يديس نب دمحأ نب ميهاربإ

 عجار) .نامثع لآ نيطالس عسات :(م1512-1520) لوألا ميلس :ينامثعلا ناطلسلا هب دصقي (1)
 .(121/12 :ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد

 ةنس رصم مكح ىلوت ءلصألا يسكرح ءرصم ناطلس «يروغلا يرهاظلا هللا دبع نب هوصناق (2)
 مالعألا :رظنا) .م1546 ةنس قباد جرم ةكرعم ف نيينامثعلل هتهجاوم ءانثأ لتق :م1543/ه0
 .(294/1 :ةرئاسلا بكاوكلا «187/3 :يلكر زلل

 م1546 ةنس بلح برق قباد جرم ةكرعم ف رصم كيلامو نيينامثعلا نيب ةيبرح ةهجاوم تمت (3)

 ةيعرشلا ءافضإل ةعبرألا ءاهقفلاو يسابعلا لكوتملا يروغلا هوصناق بحصيس ةكرعملا هذه ىلإو
 .(208/1 :ماشلا ططخ :يلع درك دمحم عجار) .لوألا ميلسل هتبراحم ىلع

 ةنس قوت «ةيسربيطلا ةسردملاب سرد .هيقف ءيرصملا يدايزلا نيدلا رونب بقلملا ىيحي نب يلع (4)
 .(443/2 :نونكملا حاضيإ «260/7 :ةلاحك مجعم 195/3 :رثألا ةصالخ :رظنا) .م1615/ه4

 .80 :مقر ةمجرتلا رظنا (5)

 .148 :ةوفصلا «181/1 :يشكارملل مالعإلا :كلذك رظنا (6)
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 ماقمو قدص مدق هل ناكو «نيحلاصلا هللا ءايلوأ رباكأ نم -هنع هللا يضر- ناك
 لاوحأو تاكربو تامارك هلو «”[اهئاحماو] ةعدبلا دامحإو اهئايحإو ةنسلا عابتا ف ميرك

 ,("”تحلصمات درو يلوزحلا ىسوم نب دمحأ يديس بطقلا خيشلا نأ ىكحيو .ةقداص

 لاف «رقرقت ةحاحد امهبرقبو هل اعدف ء.هدح يدي نيب بدي ايبص ةمحرتلا بحاص ىأرف

 :هل لاقي عضوم مك دنع لهف ءكيك «كيك :اهترقرق ف لوقت ةحاجدلا هذه نإ :بطقلا
 كلذب ضيفيو هرس رهظيس يبصلا اذه نإ :بطقلا هل لاقف «معن :هل لاقف ؟97كيك
 .هنع هللا يضر لاق امك رمألا ناكف ءعضوملا

 ءارقفلا نم هيلع عمتحاو «ةكربلاو ريخلا تامالع هيلع ترهظ ربك و يبصلا بش املف

 هللا يضر- خيشلا جرحخف ؛هضبقب رمأو دمحأ نب ناديز ناطلسلا هيلع ركنأف «شكارم. ةعامج

 هيف قوت نأ ىلإ هيف رقتساف ءشكارم ةلامعو ©)ةناتكس دالب نم كيك ىلإ ةنيدملا نم -هنع

 دوفولا هدصقت ءضرألا يف رشتناو هنم هتيص عاشو .بطقلا راشأ امك كانه هرس رهظو
 نوثالث مايألا ضعب يف هيلع عمتجا هنإ ىتح «هباب ىلع قلخلا محدزاو «ةعساش دالب نم

 يضر هتاكرب نم مهيفكيو «هماعط نم مهلك نومعطيف «ةأرما فالآ ةعستو لجر فلأ
 .هنع هللا

 ضعبل ىطعأ «رقفلا ىشخي ال نم ءاطع /يطعي اميرك -هنع هللا يضر- ناكو

 ىلع هتريسو هبأد كاذو «ةيقوأ ةئام ةرشع ئنثا رخآ ىطعأو «ةيقوأ فالآ ةثالث ءارقفلا

 رهظتف ةيبيغ رومأب ملكتيو «بيغيو اهيف بلغي تالاح هل -هنع هللا يضر- ناكو .ماودلا

 :لاقف اموي سانلا ىلع جرخ هنأ ىكحيو .اهب ملكت امك

 * ٌرِهْلاُهَل ْنَماَي اَرَه بولآقلا ٌرُه *
 .اهباحصأو :س (أ)

 بونج ةعقاو ةيرق يهو ؛حالصلا ةفص ىلع ةيمستلا لدتو ,:ةحولصم ةغيصب رداصملا يف برعت (1)
 .(23/2 :ةلوصلاو زعلا رظنا) .اهنم ملك 19 دعب ىلع شكارم

 ةبصق دجوت ثيح ءضي هز واو تيأ ةليبق نمض سيفنو نياغاغيإ نيب عقت ةبضه نع ةرابع (2)

 :رظنا .روكر كأ

 هام ا/اهداهعدع: اعد 82غ هع ءا اع الاعتلال عع» كمندك !ء داق 71ه معوتاب طومتور 1930, م. 3.

 .برغلا يف لازودنيإ ءلامشلا يف نويزويإ :اهب طيحت «تنادورات قرش عقتو «"ناتكسيإ"ب ايلحم قطنت (3)

 .(143 :شماهلا :362 :دفاولا ةلحر رظنا) .قرشلا يف ضيهزواو تيأ «بونجلا يف ةجيافلا
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 :لاقف مهيلع جرح مث ءامايأ ىرايح اوقبو ؟')اودحاوتف

 * ©(ُْدَقل] هَل ْنَم اي ارت بولقلا ره *
 تا 1 و0 وقافف]

 ماقم اذه انماقم نأل «هللا هنمأ نم الإ انيتأي ال :لوقي -هنع هللا ىضر- ناكو
 انريغ فرعو انفرع نم :لوقيو (3)هكانمآ ناك ُهَلخسَد ْنَمَو ؛مالسلا هيلع ليلخلا ميهاربإ

 .ملع راد ال رس راد انراد :هنع هللا

 امنإ :لاق «كلذ يف هل ليق اذإف «ةنيزلاو رعشلا قلح كرت مرحملا رهش لخد اذإ ناكو

 لهأو ةياحصلاب لعف ام ىلع فسآو «هنع هللا يضر نيسحلا لتقل انّرحتو اضاعتما اذه انلعف

 هباحصأ عم عمتجيف ؛عامسلا لمعي -هنع هللا يضر- ناكو .مهيلع هللا يضر تبيبلا

 .ىصحختم نأ نم رثكأ -هنع هللا يضر- هلاوحأو هتاماركو .نودحاوتيو كلذل

 نب هللا دبعو ءروجنملاك رابكلا ءاملعلا نع ذأ ءاننفتم املاع -هنع هللا يضر- ناكو

 ءازاب هريقو «فلأو نيعبسو نيتنثا ةنس افينو ةئام ةيلاع نس نع هللا همحر قوتو

 .روزمو روهشم هتبواز

 يلالمسلا هللا دبع نب ميهاربإ (171)
 .هللاب فراعلا حلاصلا لجرلا ؛ريطلا ةباغ نم ؛«(”يلالمسلا هللا دبع نب ميهاربإ

 .اوماقف :م (ب) .ةودقلا :ن ()

 دتشا املكف «(...) قئاقحلا رارسأ ف لزانملا تارمث» :ةيفوصلا حالطصا يف وهو ءدجولا نم (1)

 الو لمأت الب همداصيو بلقلا ىلع دري (...) دحولا يوق ديحوتلاو قئاقحلا رارسأب قيقحتلا
 ؛ىلوألا ةعبطلا ءهفوصتلا قئاقح ىلإ فوشتلا جارعم :ةبيجع نب دمحم نب دمحأ رظنا) .«فلكت
 .(54 :1982 ,ناوطت

 .(54 :هسفن ردصملا) .«ركسلا نم ةرتف دعب هللاب اهمايقو رثألا دوهش ىلإ عوجرلا» وه :وحصلا (2)
 .97 :نارمع لآ (3)

 هدافحأ ىدل رتاوتملا نمو «نارمعاب تيأب ةفرح وبأ حيرض بحاص وهو «لالمس واديإ ةليبق نم (4)

 219 :ةراشبلا :يف هل محرت لاهسفن ةليبقلاب افرخنات حيرض بحاص وه هللا دبع مهدج نأ مويلا

 .28 :تالاجر «50/13 :لوسعملا

 .لالمسواديإ ةليبقب عقتو ,«"ضيضخهحلوأ تناحلات" ةملكل بيرعت (5)
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 .عشاخلا دباعلا ريبكلا

 .حلاصلا فلسلا رثأ ىفتقا نمم نيصوصحاملا نيفراعلا رابك نم -هنع هللا يضر- ناك

 امك ةعنصلا هذه عنصي ناك هنألءراخفلا ميهاربإ يديسب فرعي -هنع هللا ىضر- ناكو

 .هنع ىكحي

 رضحي هنأو .ةوطخلا لهأ نم هنأ هتكربو هتامارك دهاشو هكردأ نم انربخأ دقو

 ءءاش ىتم ةرايزلل ضرألا راطقأ نم اهريغو دادغب يتأيو «نيفيرشلا نيمرحلاب ةعامجلا ةالص

 رهبي ام تاماركلا /نم هنع رثؤيو ءراخفلا ميهاربإ يديسب دالبلا كلت ف فورعم هنإو
 .ىصحخي ال امو لمعلا

 .فلأو نيعست ةنس هللا همحر قوت

 9[اميلست ملسو] هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ؛ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 رشع يناثلا نرقلا لهأ

 يفيسرهتلا دمحم نب ميهاربإ (172)
 حلاصلا يلولا «لماعلا ملاعلا «"”يفيسرهلا نامثع نب ميهاربإ نب دمحم نب ميهاربإ

 .عوشخلاو قوذلا لهأ نم نيفراعلا نيلماعلا ءاملعلاو "”[لمكلا] هللا لاجر نم ءلماكلا

 ناكو «هردق ةلالج ىلع لومخلا بحي ءاعضاوتم اعشاخ -هنع هللا ىضر- ناك

 ماعط لكأ نع عنتما اميرو «تارايزلا يف مهبحصيو مهسلاجيو «ءارقفلاو نيكاسملا بحي
 -هنع هللا يضر- ناكف «هيف ىلا ةهبشلا مهل نّيِب هيلع اوحلأو كلذ يف هل ليق اذإف .مهضعب

 .هللا رونب رظنيو كلذ ىلع علطي

 داوزأ نم هريغب هطلخو ءهرسكو ازبخ اموي ءارقفلا نم ناوخإلا ضعب جرحخأ دقو
 املف «هنم لكأي الو «7[زبخلا] كلذ ريغ نم لكأي -هنع هللا يضر- خيشلا لعجف «ءارقفلا

 ماتيأ قح زبخلا اذه يف نإ :مه لاق ؟هريغ ىرحتتو زبخلا اذه تكرت مل :هل اولاق اوغرف

 تب دقل !هللاو مكقدص :لاقف ءهراد نم دوزت ىلا هداز ريغ اذإف هب ىتأ يذلا ريقفلا رظنف

 .رعشأ الو يدوزم يف زبخلا تلعجف «ماتيأ اهل ىل تأ دنع

 .يحخيضحلا نع القن 71 :تاالاجر غ1 :لوسععملا :يق هل مجج رت ١ يسيإ ليزن (1)
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 كت هللا كبك ديس ريبكلا ىلولا ةماللعلا باحصأ نم -هنع هللا يصر- ناكو

 بحنو ءانخويش خيشو .اقداص احلاص الاحو ةمج امولع هنع ذخأو انامز همزال ؛©2”بوقعي

 ىلعو .هتأك ربو هتامارك مهيلع تحالو ويس فاو اندلب ءارقف نم ةعامج هدي ىلع

 ظفحو «يجهتلاو فورحلا انملعت ”ميهاربإ نب هللا دبع يديس كرابملا لضافلا خيشلا هدلو

 .ةدم لقأ يف هلك لب «"ميظعلا نآرقلا" لح

 هتاماركو هلئاضفو .ةيفاخ ةميظع ةكربو ءاملع اضئاف ارهاظ ارس هعم اندهاش دقو

 .هنع هللا يضر ةريثك

 يروزرهشلا نسح نب ميهاربإ (173)
 ملعو ملعلا يف نيخسارلا دحأ «”يروزرهشلا يناروكلا يدركلا نسح نب ميهاربإ

 .نيلماعلا ءاملعلا

 دصق مث «ةماتلا ةكلملا هل تناكف «ةيلقنلاو ةيلقعلا مولعلا رئاس ف عربتو /هدلبب أرق

 ىقلأو هب عفتناف ءيشاشقلا نيدلا يفص هللاب فراعلا يوبنلا مرحلاب يقلف نيفيرشلا نيمرحلا

 .هدعب نم هتفيلحت ناكف .يثوت ىتح همزالو هتنبا خيشلا هل جوزو «دايقنالا هل

 مهتيقل نممو :"هتلحر" يف رصان نبا مامإلا خيشلا لاق امك -هنع هللا يضر- ناكو

 انعمتجا «يناروكلا نسح نب ميهاربإ مامإإلا ,ةماهفلا ةك اردلا ةمالعلا انخخيش ةفرشملا ةنيدملاب

 :ةقيقحلاو ةعيرشلا ءاول لماح ءراصمألا رئاس يف لكشلا ميدعو ءراصعألا ةردان وه اذإف هب

 .ةقيقدلا راظنألا راحت صئاعو

 هيقل نمو 2 2هفيلاتو همسسخو هأدتبمو هتأشن ركذف «هتمجرت يف لاس وبأ انخخيش داجأ دقلو

 هل حص ام لكو .هتاعومسمو هتاعورفمو هتايورم عيمج يف انزاحأف :خياشملا نم مهنع ذمخأو

 .636 :مقرلا دنع هتمجرت يتأت (1)

 .طاوسرت ةدلب عطقي وهو «"تسوكلواديإ فيسأ" ايلحم قطنيو «"تحوراشتن فيسأ" اكيلق ىمسي (2)

 .(71 :تالاجر غ1 :نويهيضحلا :رظنا) .ورواهسأ ةدلب نم ئرقم ىلاع (3)

 طاقتلا ,320/1-398 :يشايعلا ةلحر :يف كلذك هل محرت «داركألا لابج نم روزرهش نم هلصأ (4)

 مالعألا (210 :ةوفصلا ؛44/1 :يرصانلا ةلحر «200 :ليلكإلا :5/3 :يناثملا رشن 255 :رردلا

 .35/1 :نيفراعلا ةيده 21/1 :ةلاحك مجعم 235/1 :يلكر زلل

 .35/1 :نيفراعلا ةيده 6/3 :يناثملا رشن :يف هبتك ةحئال رظنا (5)
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 .كلذب هنع ثدحتلا يف انل نذأو ©[ةيمهولاو] ةيبسكلا ةيلقعلاو ةيلقنلا مولعلا رئاس نم هدنع

 دبع وبأو «ةياورلا يف هتدمع هيلعو هزاجأو ءيساملجسلا ناورم وبأ هنع ذحخأ نممو

 (') ؛داقلا دبع نب دمحأ يديس هللا

 نع ىكحف .اهدعبو سلاحا يف ةحتافلا ةءارق يغبني :لوقي -هنع هللا يضر- ناكو

 نأل ءرهاظلا يف هبحتو نطابلا يف ههركت تناكو «هربك دعب ةباش جوزت هنأ هخويش ضعب
 املك ةقرو ف بتكيو عمسي وهو ءاموي ةأرما اهيلع تلخدف «هودقتعاو هوبحأ اهلهأ
 ًأرقن ىتح يربصا :يحوز اهل تلاق ءجرخت نأ تدارأ املف ءرعشت ال ىهو هب تظفلت

 .اهتءارق اضيأ بتكو ءاهتأرقف ءهباحصأو هيقفلا لعفي امك ةحتافلا

 تدرأو ءاهوهركت ال :مه تلقو ءاهتوحخإل بيع نم تلاق ام تركذ ينإ م
 اهمالك عيمج تبتك دق :مهل تلقف ءاهنم ردص ام لك تركنأو ءكلذ اوهركو اهقراقأ نأ

 .اهنم ردص ام ترفك ةحتافلا نأ تملعف «ةحتافلا ىوس اهيف دحأ ملف «ةقرولاب تئجف
 .فلأو ةئامو نينثا ماع هللا همحر يفوت

 ينحل ومسلا ميهاربإ نب ميهاربإ (174)
 «شكارم ةرضاح ىلإ لحر .ةمالعلا هيبنلا هيقفلا /. 97 يىنهومسلا ميهاربإ نب ميهاربإ

 .عفتناو اهنم دافتساو «مهريغو اهئاملع نم رابكلا ةلجألا نع اهب ذحأو

 ضعب 7[ي4ي] بتك ام ىلع فلأو ةئامو ةرشع ىدحإ ةنس ترنمتب هللا همحر يفوت

 .ملعأ هللاو مدالوأ

 يتشكتلا دمحم نب ميهاربإ (175)
 :مالعألا ملع «ةماهفلا ةكاردلا مامحلا «ةمالعلا ملاعلا 6 :كتلا يفيرظلا دمحم نب ميهاربإ

 .اندالب سمشو اتخخويش خيش ءرئانلا مظانلا ريبكلا يفوصلا ينابرلا حصانلا حلاصلا يلولا

 .م نم طقاس (ب) .ةبيهولا :ك (

 «نعم هللا دبع ني دمحأ بحص امك «يسويلا نع ذأ (ةيوار هيقف .يرداقلا رداقلا دبع نب دمحأ (1)

 ءاليوط ةيئالدلا ةيوازلاب ماقأ ,"سابعلا يبأ انديس ةجح ف سآلا ةمسن" اهامس ةيزاجح ةلحر هل

 2319 :ليرلكألا ,319 :رردلا طاقتلا 3 :يناشملا رشن :رظنا) .م1721/ه13 ةنس قوت

 .(353/2 :ةولسلا

 2184/1 :يشكارملل مالعألا :يف هل مجرت «نييركبلا نم وهو ءنهلومس ةليبق ىلإ.ةبسن (2)

 .3 :ةلوزج لالخ «(67 :تالاجر 265/1 :لوسعملا

 188 :ةملاعلا سوس «69/8 :لوسعملا ؛244 :ةليلحلا ةردلا «39 :ةراشبلا :يف اضيأ هتمجرت رظنا (3)
 .156/1 :يبرعلا برغملا مالعأ (62 :تالاحر
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 .اماوص اماوق دجهتلا ريثك «عدبلا دامحإو مالسإإلا داشرإ ىلعو عابتالا ىلع صرحلا

 هقفلا دئاوف نم ''[رثنأ] ام اهيف عمجي تاعطقمو تاموظنم -هنع هللا يضر- هلو

 هلو هتمئأ خياشمو ملسو هيلع هللا ىلص يلا حدم يف ناسح لئاسرو «كلذ ريغو وحنلاو

 (”ةبيجع "ليلخ رصتخم" ىلع تاهيبنتو ررطو شاوح
 .مهيف ةبحملا قداص هللا ءايلوأل ةرايزلا ريثك كلذ عم -هنع هللا يضر- ناكو

 تمسلا نسح ءاحوفص امبرك ؛ءاكُب اعشاخ اعضاوتم ,مهطساييو ءارقفلا بحصي
 .نيصوصخنملا هللا ءايلوأ تامس هيلع ,ةكيرعلا نّيل «ةكربلاو تاماركلا رهاظ .ةريسلاو

 وبأ مهئالحأ نمو «مهنع ذحأو مهبحصو سوسلا دالب لضافأو رباكألا كردأ

 يديس لضافلا هيخأ نبا هطنحو ,جحلا نم هعجرم رصحب. -هنع هللا يضر- قوتو

 ةسللا نودلفس يدينع روهشلا هلل يلو ةضور يف هنفدو هب ىتأو 0 رخأ نودع

 ةنس ىدامح رخأ دلو .فلأو ةثامو نييالثو تسس ةنس (4) تشكت ةدلبب (30() 2 حولا

 .فلأو نيتسو نام

 يلالمسلا دمحم نب ميهاربإ (1760)

 ةمالعلا ملاعلا ءاهك ريو اننغيش :'لاابسلا بوقعي نب هللا دبع نب دمحم نب ميهاربإ

 .كسانلا دباعلا /عضا وتملا لضافلا ينابرلا حلاصلا يلولا

 ةرس ىرس :دالبلاو دابعلل هضرأ يف هتاكربو هللا تايآ نم-هنع هللا يضر- ناك

 كربتلاو ةرايزلل هدنع عمتجي .هتكرب ترهظو «هراونأ ترهتشاو «هب دالبلا حلصناف مهيف

 .يداوجلا :س (ب) .رثدنا :ن (1)

 يديس ةنازخ طوطخم) "بييللا نيغم مظن ف بيبحلا ةفحت" هامسو «"ينيغملا رصتخم" مظن هل (1)
 عيضاوم يف لئاسر ؛«تيحلشات ةجهلب ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا حدم ف فلؤم «(يلدبعوب
 .(188 :ةملاعلا سوس يق هتافلؤم ةيقب رظنا) .(278 :مقر ةيبوجحملا ةنازخلا طوطخم) ةفلتخم

 .461 :مقر ةمجرتلا رظنا (2)

 ' .762 :مقر ةمجرتلا رظنا (3)

 .باوص تيأ ةليبق ءتشوكات يداول ةيبرغلا ةفضلا ىلع ةيلبج ةقطنم يف عقت «تشوكات (4)

 . 158/1 :يبرعلا برغملا مالعأ 56 :تالاجر «5-148 :لوسعملا 219 :ةراشبلا :يف اضيأ هل مجرت (5)
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 عم ؛مهعفنو هقلخ داشرإو هنيد ةرصنل هرهظأو ىلاعت هللا هماقأف ءنوصحي ال ريثك قلح هب

 .راكذألاو ميلعتلا نع مهماحدزا هلغشي ال كلذ عمو ءروهظلل هتهاركو لومخلل هبح

 عيمج ف ةكراشم هلو ءانسوسب فيرصتلا ملع نقتأ نم رخآ -هنع هللا يضر- ناكو

 .رداصلاو دراولا معطي ةمئاق '”ةيوازو ةقداص تافشاكمو ةرهاظ تامارك هلو «نونفلا

 نيتس ةنس ةريخألا ىدامج نم سداسلا سيمخلا ةليل ءابولاب -هللا همحر قوت

 .فلأو ةئامو

 دمحم نب دمحم هللا دبع وبأ هوخأ مهنم ,ةعامج نع -هنع هللا يضر- ذأ

 دبع ديسأاو «ىشكتلا دمحم نب ميهاربإ ديسلاو ريهشلا يكومسرلا ناميلس نب دمحأ ديسلاو

 .مهريغو «يليقعبلا © ررمه نم( دمحم نب دمحأ ديسلاو ءريهشلا يتمدهححوولا هللا

 يمويفلا ميهاربإ (177)
 نييرصملا انخويش خيش «مامهملا ةمالعلا مالعألا خيش ءردصلا ةودقلا مامإلا ميهاربإ

 ىلع فقو نم نأ رثؤي .تادهاجملاو تاماركلا وذ يمويفلا فراعلا حلاصلا نييرهزألا

 .هتاجاح ىضقتو ,هتوعد باحت .هب لسوتو «نيرواحا ةبرتب هربق

 خيشلاو «يشرخلا دمحم خيشلا نع ذحأ )0 00 ] ةنس -هنع هللا يضر- يفوت

 يواشلا ىيحي خيشلاو «يناقللا ميهاربإ خيشلا نب ليلخ خيشلاو «يناقرزلا يقابلا دبع
: 7 , 

 .مهريبعو أ ”يبرغملا

 .خسنلا عيمج يف ضايب )0

 يناثلا يرجحملا نرقلا ف ةيلاحلا زودأ ةيرق ىلع قلطي ناك يذلا مسالا وهو «"اناستواديإ"ب عقت (1)
 .هلبق امو رشع

 .452و 366 :يمقر ةمجزتلا رظنا (2)
 .119 :مقرلا ف لصألاب هتمجرت تقبس «يليقعبلا دمحم نب دمحأ (3)

 .ليقنيرادرإ ةلينقب ديبار برق عن «ليقا ريبكت :اهيرتت «ااناسإإ قرد" (4)
 (318 :رونلا ةرجش :يف هتمجرت رظنا) .م1725/ه1137 ةنس قوت «يمويفلا ىسوم نب ميهاربإ (5)

 .(96/1 :يلك رزلل مالعألا 18/1 :ةلاحك مجعم 38/1 :نيفراعلا ةيده

 ديرجتب داشرإلا يوذ فاحت" :هل .ءثدحم «يناقللاب ريهشلا يرصملا ىلع نب ميهاربإ نب ليلخ (6)
 ةيده 217/1 :نونكملا حاضيإ :رظنا) .م1693/ه1104 ةنس يفوت «"هحويش ءامسأ ف دانسالا ئوذ
 .(110/4 :ةلاحك مجعم 2354/1 :نيفراعلا

 .م1666/ه1077 ةنس قوت «يبرغملا جاحلا بكر ةرامإ ىلوت ءرهزألا عماجب سردمو ضاق هيقف (7)

 .(116/4 :يماسلا ركفلا «539 :ليلكإلا :356/2-404 :يناثملا رشن :رظنا)
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 يكوتشهلا ناميلس نب ميهاربإ (178)

 يراكسولا ميهاربإ نب ىسوم يديسو «"دئاوفلا" بحاص يترنمتلا ديز وبأ هيقفلا
 هنأش ىلع البقم ءادباع ادهاز احلاص الجر -هنع هللا ىيضر- ناكو .مهريغو ىكوتشهمل

 .ارهاط ابيط كلذ ىلع وهو «نيقيلا هءاج ىتح هبر ةعاط يف هتاقوأل اقرغتسم «هينعي امو

 .فلأو ةئامو نيسمحو عست ةنس هللا همحر تام

 يساملجسلا نمحرلا دبع نب ميهاربإ (179)
 .نتفتملا ةمالعلا /ءانخخويش خيش «' ”يساملجسلا يفحالملا نمحرلا دبع نب ميهاربإ 70 5

 جاحلا نب دمحأ يديسو .يسافلا رداقلا دبع نب دمحم يديسك ةلجأ ةعامج نع ذأ

 يديس نعو «نييسافلا ئيطمسقلا دمحم يديسو (©0ةلدرب يبرعلا يديسو ءاضيأ يسافلا

 .مهريغو .هوزاجأ مهلك ءيساملجسلا ىعومجتلا كلملا دبع

 .ملعأ هّللاو ءفلأو ةئامو نيثالث ةنس هللا همحر قوت

 .نيعمجأ هتمأو هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ءميحرلا نمحرلا هللا مسب

 | يلمتلا رمع نب ركب وبأ (180)
 ملاعلا «”[يلمتلا ©7تردتب نوفدملا] اندالب خيش «نامعن نب رمع نب ركب وبأ

 .يفيسرجللا ىبحي نب دلاخ انديس يلولا دح ىبحي وبأ ءريهشلا يفوصلا ريبكلا

 ةفرعملا ف مالك هلو «نيفراعلا رباكأ نم افراع اعرو ادهاز -هنع هللا يضر- ناك

 .ثيدحلاو ريسفتلا ملع يف اعراب ءاقئاف ائرقم اهيقف ناك و .قيرطلاو

 ايلعو نمحرلا دبع :روكذ ةثالث بقعأو «ةئامتسو نيناهثو سمح ةئس هللا همحر يفوت

 .160 :مقرلا دنع هتمجرت تقبس (1)

 .هتمجرتل ىرخأ رداصم ىلع فقن مل ءفحالملا لمع ىلإ ةبسن (2)
 .648 :مقر ةمجرتلا رظنا (3)
 319/3 «63/17 :لوسعملا 37 :يكومسرلا تايفو :يف هل مجرت «ةبطرق نم جرت «ىيحي ابأ ىنكي (4)

 .11/1 :يبرعلا برغملا مالعأ ء11 :تالاحر

 .توارفات زكرم برق نلمأ ضوجب عقت (5)

-145- 



 ةسايرلا بلط نع مهاهنو «لمعلاو ملعلاب ءانتعالا ىلع مهاصوو «ىنكي هب هلعلو «ىيحيو
 .هب انعفنو هنع هللا ىضر 2”نيرونلا يذ ىلإ مهبسن : نوعفري هدالوأ انتاداسو .ايندلاو

 يلوزجلا ىسوم وبأ (181)
 ىسيع همس .07”ساركلا" بحاص «يوحنلا يوغللا ةمالعلا لاعلا ,©يلوزحللا ىسوم وبأ

 ©”ةليقعب (””[ةليبق] نم ليقو «”7”نكادزم ةدلب نم هنإ لاقي 2”[تمبلي] نب زيزعلا دبع نبا
 .هريغو "فورت نبا نع ذأ .ةئامتسو ةرشع تس ةنس هللا همحر شكارمت قوت

 يغوغدلا ميهاربإ وبأ (182)
 يب ”مرغإب نوفدم وه «ناحجو ةريب لهأ «نييغوغدلا دج ؛؟”ميهاربإ وبأ

 ""7ناحجو ىلإ مرغإ لهأو مهنبي عقو ببسل هنم هتيرذ تلقتناو «ةافولا ميدق ."”ةرارح
 .ةهدلب :ك (ب) 0000 .تخيلب :ح

 نب نامعن :ةرسألا دادجأ نم سوسب فرع نم لوأو «نافع نب نامثع ىلإ ةيفيسرهلا ةرسألا بستتت (1)

 .(6 :اثيدحو اهيلق غيليإ ,319/3 :لوسعملا :رظنا .لالمسواديإب تفيزغوت نيفد «نيساطف

 مئ ءرصحمب. يرب نب هللا دبع مزالو جح «يدحوملا بوقعي ىدل ةصاخ ةناكمم يظح رومزأ نيفد (2)

 هتمجرت رركتس .اهب بطخو شكارك.رقتسا اريخأو .يرملا ميهاربإ نع ذخأ ثيح سلدنألا لغد
 تايفو :547/2 :ةلمكتلاو ليذلا «27 :شماهلا 89 :فوشتلا :يف هتمجرت رظنا) .542 :مقرلا دنع

 .(11 :تالاجر ,37-59 :يكومسرلا تايفو «307 :ذفنق نبا تايفو :488/3 :نايعألا
 "دييقتلا" ,"نوناقلا" «"ةيلوزحلا ةمدقملا"ب اضيأ فرعيو ءوحنلا يف هفلؤم وه (3)

 .توارفات قرش لام (ةلاله) نلاليإ ةليبق يضارأب عقت (4)
 تيتزت راغزأ نم اهيضارأ دتمتو «تيتلواديإ ةيداحتا نمض ةريبك ةليبق ىيهو «ليقعبواديإ ايلحم قطنت (5)

 يق رارج تيأ «لامشلا يف باوص تيأ «برغلا يف تينزت اهلحن .لالمس واديإ عماج دولح ىتح

 .قرشلا يف لالمسواديإ ,بونجلا
 مولع يف عراب ملاع ءيوحنلا فورت نباب فورعملا .يمرضحلا يلع نب دمحم نب يلع نسحلا وبأ (6)

 عم 335/3 :نايعألا تايفو رظنا) .م1214/ه610 قوت ءوحنلا يف تافنصم ةدع هل «ةييرعلا
 .(هتمجرت رداصم

 .11 :تالاجر 91/11 :لوسعملا :33 :ةراشبلا .50 :يكومسرلا تايفو :يف هل مجرت (7)

 .تينزت قرش بونج «ناجيو ضوح ىرق ىدحإ «"ناجيو تونات"ل بيرعت (8)
 .تينزت بونج «رارج دالوأ ةليبق ىرق ىدحإ (9)

 نب لقعم نب دمحت ىلإ اهبسن عفرتو «تينزت راغزأل ةيبونحلا شماوهلا نطوتست ةييرع ةليبق «رارج دالوأ (10)
 هبرح يف يردنهلزلا ريدي نب يلع اهب دجنتسا ل يدحوملا رصعلا يف سوس ىلإ اهوخد ناكو ؛ليقع
 .(35-36 :نانفألا ةضور :يرارهملإلا دمحم :رظنا) .تنادوراتب نيدحوملا دض

 .تونات :اهارق نم «ليقعبواديإ ةليبق نمض «تينزت قرش بونج عساو ضوح ىلع قلطت (11)
 ...ريداكأ «مدقملا ديإ ءرداقلا دبعديإ
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 ينتاتوبلا نب ةعمج وبأ (183)
 ئتاتوبلا ''[ 00 ] نب ةعمج وبأ

 رمث وبأ (184)
 .دمحأ نب دمحم همسا ليق «( 7تيقمت نيفد ©رهغ وبأ

 هترايز دصقيو «سانلا هب كربتي ءلضفلاو ريخلاب اروهشم -هنع هللا يضر- ناك

 ا”[ةكربلل ديعب نم] سانلا
 يداه وبأ (185)
 (”ييغزتو ترنمت نيب ةيرق نيفد '”يداه وبأ
 رهظت تاماركلا لزت ملو «ةثاغتسالاو ةكربلاب نيروهشملا نم -هنع هللا ىضر- ناك

 .هحيرض ف

 ىسوم وبأ (186)
 .ةيرقلا تيمبس همسابو ءسوسب "”ىسوم يبأب نييلزانلا دج ”ىسوم وبأ

 ىسيع وبا (187)

 /سوس دالب يف روهشملا ريبكلا يلولا (”ىسيع نب ىسوم «)[هب ىنكت] ىسيع وبأ
 ةنّمزلا هب يفشتسي «ةديعب دالب نم ىضرملا هدصقتو راوزلا هينأت «قايرت هربق .ىصقألا

 -هنع هللا يضر- وهو ءهدي ىلع هللا نذإب َنْوفْشُيف «ةعيظفلا ايالبلاو «ةلضعملا ءاودألاو
 .ملعأ هللاو «عباسلا نرقلا لهأ نم هب انعفنو

 .هب ىنثت :ن (ج) .م نم طقاس (ب) .لصألا يف ضايب (أ)

 .نارمعاب تيأب نتاتوب ةقطنمل بستني هلعل :50 :يكومسرلا تايفو نع ةمحرتلا يه يضحلا لقن (1)

 :242/16 :لوسعملا رظنا) .يساملا ياسو يديس نبا .همسا يف ليق ام ىلع دمحأ ريغ وبأ (2)

00 12). 

 .توارفات قرش لامش نوراه تيان فيسأ ةليبق نم دي

 .11 :تالاجر «193/6 :لوسعملا : يف هل مجرت ءاَرَرت نيفد يترنمتلا يداه وبأ (4)

 .زونامأ ةليبقب وُرْواَرُمأ يخزيت اهب دصقي امر (5)

 .11 :تالاجر «14 :يكومسرلا تايفو :يف هل مجرت ؛ييهحرشلا :ك ةرط ف درو (6)
 سوسب ةروخلا دالوأب عقت (7)
 دير ةيرقب روهشم هربق (8)
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 رشاعلا نرقلا لهأ
 يلالفلا مساقلا وبأ (188)

 رايخألا ىوأمو نيرئازلا طمم 00 نيفد ,7يلالفلا ديعس نب مساقلا وبأ

 لئاضفلا وذ «ريهشلا ليلحلا لضافلا ءريبكلا فراعلا حلاصلا يلولا ينابرلا ىلاعلا ,نيحلاصلاو

 .تاكربلاو تاماركلاو

 هللا دابعو «نيلماعلا ءاملعلاو ,نيروهشملا ءايلوألا رباكأ نم -هنع هللا يضر- ناك

 نامهللا ةناغإو ,هريق دنع ءاعدلا ةباجإو هلضف رك د قافالا هذه يف رهتشا دقو ءنيقتملا

 .ىصحت ال عئاقوو تامارك كلذ نم دهوشو «سانلا يف كلذ عاشو «ةربابحلا مصقو «نيكسملاو

 .هتكارب نودهاشيو ,نوناغيف هيلإ نوعرهي سانلا لازامو هب فيرعتلا نع ٍيغت هترهشو

 .اليلق دعب وأ ليلقب لبق وأ رشاعلا نرقلا نم ىلوألا ةرشعلا يف «ملعأ هللاو «يفوت

 نب دلاحخ يديس ليلحلا يلولا باحصأ نم هنأ ”فيسرلأ لهأو يسيإ لهأ دنع عاشو
 هدي ىلع ترهظ ىتح «ةليوط هدم هراد يف هدنع ىبرتي ناك هنأو ءيفيسرحلا ىحي

 «سانلا دشريو ملعي لعجف ءهذه اندالب ىلإ نك ذملا ةحخيشت :ةلسرأ «قراوخو تامارك

 .نيمآ «هب انعفنو هللا همحر فوت ىتح اتيمو ايح هب اوعفتناو

 يساملجسلا يغرهلا دمحم نب مساقلا وبأ (189)

 هولقو «نيفراعلا مامإو خياشملا خيش و باطقألا بطق .يزاغلا يديسب ف ورعملا ىنكملا ءاربقو

 ةقيرطلاو ةنسلا يبحم ء,ثاوغألا ثوغ «ليلجلا ملاعلا ريهشلا حلاصلا ريبكلا يلولا «نيقتملا

 ةماقإل اهرهظأو اهماقأ لا هضرأ يف هتمحرو هللا تايآ نم -هنع هللا يضر- ناك

 .هدالبو ©”[هدابع] حالصإو هنيد

 .هليدع :ك ()

 .25 :تالاجر «38 :ةراشبلا .13 :يكومسرلا تايفو :يف كلذك هتمجرت رظنا (1)

 .توارفات قرش بونج عقت ةليبق ىلع قلطت (2)
 توارفات بونج زونامأ ةليبق يضارأب عقت :فيسرحلأ (3)

 مقر .ع.خ.م) يزوحأ ةلحر 71 :ةيقيدصلا لهأ ةفحت :يق هل محرت ا وا

 :(1838 مقر .ع .خ .م) ةرحنملا سيردإل ديناسألا عفر يف دراوملا 315 :ةعصرملا رردلا 47 ق7
 .108/1 :ةولسلا 2123 :(د175 مقر .ع .خ.م) ناوخإلا ةرسم 63/1 :ةيهبلا رردلا 71
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 /.ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر ةنسو هنيد -هنع هللا ىضر- هب هللا ايحأ دقو

 دبع نب هللا ةبه نب دمحم يديس وهو 2”هلاوحأ نم ائيش ركذ نم هباحصأ ضعب لاق
 هللا تايآ نم -هنع هللا يضر- يزاغلا يديس :ىبيحي نب ديعس يبأ يديس نب نمحرلا
 يضر همئاركو هلئاضفو هصئاصخ نع لكي ناسللا نإف ءءامركلا باطقألا مامإو ءىمظعلا

 .نيواودلا المت اهانرشن ولو ءهنع هلا

 ءايلوألا نم :اولاق امك ىربكلا ةيالولا ةفص يزاغلا يديس يناطلس نم اندهاش دقو

 نوكي نم مهنمو ؛هتمحرو هتفأر ف دوجولا يوطنيف «ةمحرلاو ةفأرلا فصوب نوكي نم

 نم تافصب هيلو ىلع قحلا ىلجت اذإ كلذو «كلملاك وأ دسألاك هارتف «[رهقلا فصوب]
 .رادجحلا ىلع سمشلاك يىلولا ىلع كلذ رهظيف .هتافص

 رونم مسجلا ئلتمم باش هنأك هارت «نيلاحلا ىلع -هنع هللا ىيضر- يزاغلا يديسو

 ةراتو ءماّمحلا نِم جرح ْنَم ةءاضو ىلع اريضن «ردبلا ةليل رمقلا َمُشْعَشت عِشْعَشُي هجولا

 ةفص نم هيلع رودت ىلاعت هلل ةفص لحأل الإ كلذ امو ءمسجلا فيعض ناف مِرَه خيش هنأك

 .رهقلاو ةزعلا ةفصو لامجملاو لالجلا
 يضر- ناكو .العو لح انالوم ميظعت بلقلا ضرف :لوقي -هنع هللا يضر- ناكو

 هللا عم فونلا نأل ءافئاخن هاقلن ىتح افئاخ لازن الو هللا فاخنأ ىنإ :لوقي -هنع هللا

 هللا يضر لوقيو .هنم فخي مل هفرعي لد نمو ءهنم فاخ هللا فرع نمف «هتفرعم ردق ىلع

 ةايح :وهّللا ءاطع نبا لاق امك اهذخأي ةرخآلا بحأ نمو ءاهذخأي ايندلا بحأ نم :هنع

 .لحجو زع هبر عم ىقبي ىتح '””[ةريصبلا] نع نينوكلا طاقسإ ةبيط
 ءمعنلا نم هتكربب هللا يناطعأ ام ركذأو هيدي نيب اموي تنك :روكذملا هذيملت لاق

 .هلضفو هللا معن عم فوقولا نع يناهنف «يّريس يف ام ىلإ رظنف مارح تافتلالا :لاقف

 .ةربعلا :م .ةرصملا :ن (ب) .رهقلاب فصوي :م ()

 ةنازخلا) يسوسلا دمحم نب مساقلا 5 خيشلا بقانم :اهنم «ستك ةدع هرابخنأو هيفاثم ٍُق تفلأ )1

 خرؤم ليلد رظنا) .(1426 :مقر .ع .خ.م) يزاغلا خيشلا نوحلمو تاماركو بقانم «(ةيسافلا
 .(222/ 1 :برغملا

 قوت ءرصمع ةيفوصلا خويش رابك نم ؛يردنكسالا ميركلا دبع نب دمحم نب دمحأ نيدلا جات (2)
 ,19/6-20 :بهذلا تارذش «273/1 :ةنماكلا رردلا :يف اضيأ هتمجرت رظنا) .ما310/ ه9

 .(103/1 :نيفراعلا ةيده
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 فوقولا نأ ىلإ راشأو «ةآرملا يف رظني امك بولقلا ف رظني -هنع هللا ىيضر- ناكو

 ةرثكل كلذو يأ ؟ائيش تيأر دحأل تلق لهو ءرظنا :ةرم يل لاقو .ةلع رايخألا عم

 لاق ؛هعم وهف هللا الإ نسحتسا الو ؛هركذي ائيش ىأر ام «هريغل هتيؤر مدعو هصالخإ

 سيل «ةدومحملا تافصلاب سانلا لضفأ ”بطقلا :لوقي -هنع هللا يضر- ناكو

 هدنع انسلج اذإ ارارم هتعمسو :روكذملا هبحاص لاقو .ةيصعم ربكلا نأل ءسفنلاب الو ربكلاب

 لو ءيفني ام -هنع هللا يضر- ري ملف ءهللا الإ ال ال ال هللا الإ ال ال ال :هركذ يف لوقي
 يفن "هلإ ال" :نولوقي -مهنع هللا يضر- ءاملعلا نأل ءةرم لوأ نم هتبثأف "هللا الإ" دهاشي

 يالومو يديسو ءلجو زع هللا وهو قحلاب دوبعملا تابنإ "هللا الإ" (لطابلاب دوبعم لك

 .هيفني ىتح هللا ىوس ري مل -هنع هللا يضر- يزاغلا

 ىلاعت هلل نأ ربخلا يفف ءدارفإلا وهو ةلهو لوأ ف "هللا الإ" :هنع هللا يضر لاقو

 هدا دلل يف ةئامئالثو ؛"ليخنإلا" يف ةئامئالثو ."ةاروتلا" يف ةئامثالث :مسا فلآ

 ؛مالسلاو ةالصلا هيلعو انيبن ىلع ميهاربإ فحص يف ادحاوو ؛"ناقرفلا" يف نيعستو
 .ىلاعت همسا يف ةلخاد نوعستلاو ةعستلاو «نيعستلاو ةعستلا يف ةلحاد اهلك ةئامعستلاف

 امك ئبعي ؛يفنخلاو رهاظلا كرشلا نم انرذحيو انظعي -هنع هللا يضر- ناكو :لاق

 نم سانلا َنِم :هانعم «2 77 #ةانصألا َدّبْعن نأ ينو ينينحاَوإ» :ىلاعت هلوق يف نورسفملا لوقي
 2ظ12 0101001000 نمو «هدالوأ همنص

 .هلاح همنص نم مهنمو ؛هنيتاسبو هتنحأ يأ «هتعيض

 َنِم ْنَكَن ًالوإ) :ىلاعت لاق ؛ةلفغلا بئاصملا دشأ لوقي -هنع هللا يضر- ناكو

 (© «بلقلا ىمع نم دشأ ةملظ ال» :ملسو هيلع هللا ىلص لاقو «4َنييلِفاغلا
 لاق ؛ةئيطخ لك سأر ايندلا بح :لوقيو ايندلا نم رذحي -هنع هللا يضر- ناكو

 هالاو امو هللا ركذ الإ اهيف ام نوعلم ةنوعلم اهنإو» :ثيدحلا يف امك ملسو هيلع هللا ىلص

 .ةشئاع نع دنس الب يمليدلا هاورو 1 :ءافخ لا فشك يف ينولجعلا هدروأ يسدق ثيدح (1)
 .ةيفوصلا بتارم ىلعأ يأ ءنامز لك يف هللا رظن عضوم وه يذلا يلاثملا ناسنإلا وأ ثوغلا وه (2)

 .(94 :يناجرجلل تافيرعتلل رظنا)
 .35 :ميهاربإ (3)

 .205 :فا رعألا 4١)

 .اهيلإ انعحر ٍنبلا سراهفلا يف هيلع فقأ ل (5)
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 ءالالح اهيف نمؤملا توق ناكل رع ايندلا تناك ول :اضيأ لوقيو ( «املعتمو ءاملاعو

 نأ ىوريو 24مُهنِم اليلق الإ ُهنِم اوُبرَسف هِي ةقرغ فرتغا نم الإإ) :ىلاعت هلوق مهفاف
 .رشحلا يف سمشلا رح يف ةرم نيرشعو اعبس هلام نم طاربق لك ىلع بساحي دبعلا

 يعي- هللا دبع نب يلع يديس تبيتأ اذإ /تننك :لوقي -هنع هللا ىضر- ناكو

 من نيس مُهاَنْعتم نإ تير : ىلاعت هلوق ؛لجو زع هللا باتك نم نيتيآب ٍنيظعي -هحخيش

 َنْوَرَي ال َوأإم :ىلاعت هلوقو 4نوُعتمُي اوناك ام ٍمُهنَع ىنعَأ ام َوُدَعوُي ريقي ع

 40 ذي مه الو نووي ال من نيم وأ ة رم ماَع لك يف نونتفي مُه

 لكو «نوبرشي ام لكو «نولكأي ام لك :يل لوقي هروزأ تيتأ املك :هبحاص لاقو
 مهريغو ىلهأل رظنأ الثل ئييري -هنع هللا يضر- هدارمو ءرساخ نوبكري امو نوسبلي ام

 هرِعو «ليللا مايق يف لحرلا فرش» :ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل راشأو «نولكأي ام
 (5) « سانلا نع هؤانغتسا

 وحن مهّتوُسكو مهتلوعب ءارقفلاو ةبلطلا عمار باردا نفرح ناكو

 نيتاش يراتشي نم قوسلل لسري ةعمجلا ةليل لك يفو :”تركْنيت عماج يف رثكأ وأ نيتس
 نإ :هل لاقف سانلا ضعب هءاحو .رضخلا نم المحو مهيلع امهمسقيو امحل نيتخولسم

 هلكأ نمو ءركذ نيكسملا ماعط هللا الإ هلإ ال :لاقف ءكيف ملكتي ةبلطلا نم هتبتر نم ضعب
 .ىنفتي هلكأ نمو ىثنأ تيرفعلا ماعطو ءركني

 هِتلْوَع يف ارمت ةبلطلا ضعبل انيطععأ ءيديس اي :هل لاقف ابضغم همادخ ضعب هءاجو
 .يديس اي :اضيأ ميدخلا هل لاقو .ىضري ىتح هدز «يدلو اي :هنع هللا يضر هل لاقف

 مل نإو «ةنزاولا طْععأ :هنع هللا يضر هل لاقف ,ةصق ةصقان :اولاقف ءمهارد سانلا ضعبل انيطعأ

 سانلا ضرن مل نإ ؟هذخأي نمف صقانلا نحن ذحأن مل نإ ؟هيطعي نمف نزاولا نحن طعن

 ؟مهيضري نمف مهريغو ةبلطلاو

 .(549/3 :ريدقلا ضيفلا رظنا) .ةريره يبأ نع هحام نبا هاور حيحص ثيدح (1)
 .249 :ةرقبلا (2)

 .205-207 :ءارعشلا (3)

 .126 :ةبوتلا (4)

 .(160/4 :ريدقلا ضيفلا رظنا) .يدادغبلا ظفاحلاو يليقعلا هاور .حيحص ثيدح (5)

 :رظنا ءزيز داو قرش تلاليفات ةقطنمع رصق ىلع قلطي (6)

 -ا1ءدمت»ع (!.): اع 7 هرتادأ1: (" 0171 ام» ن آ' آلزوامز»ع لب زراوجوح نييع ]ن]/1] هب 1// 516/5

 (ةكهتاطادمعقب 1987, م. 3.
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 يوأيأ :لوقي يدشارلا فسوي نب دمحأ يديس ناك :لوقي -هنع هللا يضر- ناكو

 هللا الإ هيصخي الو هرجأ ةرثكل بيرغلا يوأي نم رمأ مَظْعَي يأ !؟بيرغلا يوأيأ ءبيرغلا

 .ىلاعت هللا ءاضر ماعطلا ماعطإ يف نإف

 عقي يذلا حيبقلاو هل رفغي هللا نإف موقيو عقي يذلا :لوقي -هنع هللا يضر- ناكو

 ال يأ «موقي ال يذلاو «هبنذ نم بوتيو رفغتسي يأ «موقيو بْنذُي يذلا ٍنيعي موي الو

 .بوتي الو رفغتسي
 مذلاو حدملا هدنع يوتسيو «مالي الو ريقفلا مولي ال :لوقي -هنع هللا يضر- ناكو

 .ىوسب هيفاكي الو ربصي لب .هسفن هبحت ال ام هل لعف نإ ءادحأ مولي ال ءءاطعلاو /عنملاو

 هيلع مالي ام لك بنتحي لب هب مالي العف ريقفلا لعفي ال يأ ءمالي الو هللا نم لعفلا ىريو

 .همذ نم هركي الو «هحدمل هحدم نم بحي الو

 ف ىتح «ءيش لك ف هدهاشي هللا فرع نم :لوقي -هنع هللا يضر- ناكو

 عم دهاشي ال ذإ يأ ؛حارتسا هللا فرع نم :اضيأ لوقيو .ريغصلا دوعلا نعي "ضوّشكأ"
 ةنجو ءلجو زع هللا ةفرعم يه ايندلا ف ةنج :ناتنج ةنجلا :اضيأ لوقيو «هريغ هللا

 سودرفلا ذإ ءسودرفلا ؟[ةنج] ىلإ جاتحي ال ةفرعملا ةنج لسد نم «ةرخآلا ف سودرفلا
 ىَلِإ ةريضطان ٍذِئَمْوَي ٌةوُحْوإ» :ةفرعملا ةنجو 2 '”4اوُبرششاَو اولك 3 ؛سفنلا ظح الإ اهيف سيل

 #30[ ةرظان اهي
 هتمه نم نييو ءروصقلاو روحلا هتمه نّم نبي ام ناتش :هنع هللا يضر اضيأ لوقيو

 .ةمهلا يف الإ ٌسانلا تقرتفا امو ءروضحلا ماودو روتسلا عفر
 نوكي ال :ليق امل يأ ءلاح لك يف هللا ىلإ رظنلا :لاقف ءبلقلا لمع نع لئسو

 .نيع ةفرط هللا نع هلغشي مل «مالسلا هيلع ناميلس كلم لثم ىِطْعَأ ول ىتح افراع فراعلا

 ف هدهاشي ايندلا يف هللا دبعلا دهاشي ام ردق ىلع :لوقي -هنع هللا يضر- ناكو

 كلذكف موي دعب اموي هدهاشي نمو «ةنحلا ف كلذكف ةعاس لك يف هللا دهاشي نمف «ةنجلا

 .كلذكف ةعمج ىلإ ةعمج نم هدهاشي نمو «ةنجلا يف

 .س ءو .ك نم طقاس (أ)

 ) )1١:ةرقبلا 60.

 ) )2:ةمايقلا 23-22.
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 :لاقف ؟هللا ريغ ءيش ىلع فراعلا فسأتي له :(”يسوسلا بوقعي نبا لئس دقو

 !؟هيلع فسأتيف هللا ريغ ىري لهو
 هللا نإف «ةنجلا تلد ولو فونلا ىيقرافي ال انأ :لوقي -هنع هللا يضر- ناكو

 ردق ىلع فونخلا نأل يأ ءال لوقي نم جرخأ :ةنجلا يف يل لاق نإو .هل كيرش ال هناحبس

 ايندلا يف فاح نمف «نيينامأ الو نفح دبعلا ىلع عمجي ال ميرك هللا نأ ربخلا يفو «ةفرعملا

 .ةرخآلا يف هللا هنمأ

 ىرت الأ ؛تومي نأ لبق تميلف اتيم ايحي نأ دارأ نم :لوقي -هنع هللا يضر- ناكو

 يف ريط ناك :لوقيو ؟هبس وأ هبرض وأ هعطق نم هريغي الو ءرشلاب ئفاكي ال تيملا نأ
 نأ دارأ نم :هل لوقتو «هيلإ لسرت تناكو «ءالخلا يف هتخأ تناكو ءاذك ةنيد توناحلا

 لحد املف ؛هلجر عفرو كرحتي ملو دقرو ءتيم هنأك ريطلا كلذ لعجف «تميلف ايحي
 قحلو ريطلا ماق مث هب ىمرو هعفرو ء«تيم هنأ نظ «كلذك /هآرو توناحلا بحاص
 .ايحي نأ دارأ نمل لثم اذهف ءيبح تام نيحو «ءالخلاب

 هنإف ءهرذحا هرذحا :هل لاقف ءنيصوأ :مهضعب لاق :-هنع هللا ىضر- لوقي ناكو

 نم بحت ام لك :هنع هللا يضر لوقيو] .هريغ هدبع بلق يف ىري نأ بحي ال يأ «رويغ
 َدْعَب رفكلاب مك ماي باير َنييبنلاَو ةكَمالَملا اوذجحتت نأ مك رماي الوإ» ؛كبر وهف هللا نود

 [؟ءالوه ريغ مظعي نم فيكف 201م مْ
 :لوقي -هنع هللا يضر- ناكو .رفاك وهف هللا ريغ مظنع نم :هنع هللا يضر لوقيو

 اَدَحَُأ ٍتوُي ْمَل اَم مك انآوإ» ؛فرعت ام ريخلا ف هللا هللا ائيش فرعت هللاف «هللا هللا ائيش فرعت

 لمعي مل مهعبتي نمو هلل ءايلوأل هناحبس هللا ىطعأ يذلا نأ تيأرو 06
 تاعاطلا لامعأ نأ ليلدب ءلامعألا لضفأ وه يذلا لحو زع هللا ٌركِذ ؛قلخلا نم دحأل

 .ادبأ عطقني ال لجو زع هللا ركذ الإ «ةنحلا يف عطقنت امهريغو موصلاو ةالصلا اهلك
 يشاملا مودقب سلاجلل رفغي هللا ””[نإ :لوقي نم برهي] -هنع هللا يضر- ناكو

 .ك .م نم طقاس (ب) .ك نم طقاس (!)

 .558 :مقر ةمجرتلا رظنا ءيسوسلا بوقعي نب هللا دبع هلعل (1)
 80 :نارمع لآ (2)

 22 :ةدئاملا (3)
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 هللا دحت ابناج ابناج :لوقيو «سانلا نم برهيو ةلزعلا بحي -دهنع هللا ىضر- ناكو

 ىلع شاو :لوقيو .اهلهأو ايندلا انل ضغيي هللا ءبراقع سانلا دحت براق براق ءابحاص

 «'”[يلوي ام] يرمع نم تاف يذلاو .سأفلاب ٌروفحم رْبقلا ؟ْنيم سانلا ىلع شاو ؟سانلا نم
 .عوجلاو ءرهسلاو ءتمصلاو «ةلزعلا :ةعبرأ ءالدبلا ناك نإو

 نم قاسفلا ىلإ ةينابزلا قباست ةمايقلا موي ناك اذإ :لوقي -هنع هّللا يضر- ناكو

 .ملعي ال نمك ملعي نم سيل :مهل لاقيف «ناثوألا ةدبع لبق انب أدبي :نولوقيف ءنآرقلا لهأ

 مهنم «قئالخلا ىلع لقعلا مسق ىلاعتو كرابت هللا نإ :لوقي -هنع هللا يضر- ناكو

 «نيراطنق هاطعأ نم مهنمو «قاوأ مهضعبو «نيتيقوأ هاطعأ نم مهنمو «ةيقوأ هللا هاطعأ نم
 .ريطانق هللا هاطعأ نم مهنمو

 يوي ياسا يي يبس دو يياسأ

 ءاهتوموري الو اهيلع نوري و ؟9ةفرعملا نولمحي ال نيلفاغلا بولق كلذك «ريعبلا

 ير كح هل وت از ل ريب توام لو توسل نقراعل براق

 هيف تبنيو قافنلا نم يبلق ىقنأ :ءايلوألا ضعب لاق /:لوقي -هنع هللا ىيضر- ناكو

 فسوي نب دمحأ يديس نعي- خيشلا لاق :هنع هللا يضر لوقيو .ءاملا يف عيبرلا تبني امك

 ةواحخسو ردصلا ةمالسب وه امغإو «مايقلا ةرثكب الو مايصلا ةرثكب اذه انغلب ام :-يدشارلا

 نأ وهامنإ .كحضلا ةرثكب قلخلا نسح سيل :انل لوقي -هنع هللا يضر- ناك و .سفنلا

 .كَمَرح َْم معطتو «كَمَلَظ ْنّمَع َرفعتو «كَرَجَه نم ملكتو «كعطق نم ليصت
 تراَملعا ُهَدْحَو هللا ريد اذإر) :ىلاعت هلوقب ءارقفلا ظعي -هنع هللا يضر- ناكو

 مكلذإ» 04 وريث رشبتسُي مه اذإ هنود ْنِم َنيِْلا َركذ اَذِإَو ءةرخآلاب نوني ال َنيِذلا بولق

 4و ولعل ل مْكُحْلاَف وهي هب رشا نإ مترف ُهَدَحَو ُهَللا يِعُد اذ ُةنأب

 فكف «ىذألا ُلْمَح نأشلا او ىذألا فك نأشلا سيل :لوقي هنع هللا يضر ناكو

 .ىذألا لّمَحَت هللا لهأ دنع نأشلا امنإو ءسانلا نع هاذأ فكي نأ دحأ لك ىلع ٌضرف ىذألا

 .(ذ1 :فوشتلا جارعم رظنا) .«مئاه بلقب مئاد دوهش يهف لااصتاو ةدهاشملا نم تا» )1(

 .0] : ماعنألا )2(

 .45 :رمزلا )3(

 .12 :رفاغ (4)
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 يعي يعي «ءوسلا "[ىعرم] نم ىلوأ داقرلا :روثلا لاق :لوقي -هنع هلل يضر- ناكو

 هللا ركذ ّنإو ءكلذب مهيّيرُو مالكلا يف ضونخملاو سانلا نع لازتعالا ىلع ءارقفلا ُضُرحُي
 .داقرلا نم لأ

 عردو «ديحج سرف هدنع سيل يذلا لحرلا حلصي مل :لوقي -هنع هللا ىضر- ناكو

 سايِلَوإم :ىللاعت هللا لاق ؛هللا ىوقت :عردلاو «ملعلا :ناصحلا :لاقف هرّسف ءقارزمو فيسو

 يف داهجلل لجرلا بكري ذئنيحق ؛حلاصلا لمعلا :قارزملاو ءربصلا :فيسلاو «'”4ىّوقتلا
 .هللا ةعاط

 اوهتناف هنغ كاهن اَمَو ُةوذخف ُلوُسرلا مكاتآ امو :ءارقفلل اريثك أرقي ناكو
 :لوقيو اذه أرقي يدشارلا فسوي نب دمحأ يديس خيشلا ناك :لوقيو ,2[هللا انرقتاو

 .هنع هللا يضر هتهبح يف برضيو «كاذ ذإ يسأر ف وه كباصأ ام لكو ءانه دعقاو

 نم ةعامج هدنع عمتجاف رطفلا ديع موي هترايزل انبهذ :هركذ مدقتملا هبحاص لاقو

 ىلإ رفاسي ناكو هللا دبع نب يلع يديس هخيش دلو دمحم يديس مهنم هتذمالت رباكأ
 وهام هيف يشمت تنك يذلا رفسلا اذه ءيديس اي :لاقف «كلذ ريغو ”تاوتو تكبتت
 خيشلا لاقف هيف ئليقيو رفسلا اذه نم يجني نأ يل هللا عدا .هبحأ تنك امو ضرغب

 هنأ الإ اننظ امو .هلالج لج /ميظعلا انالومل كلذ لوقن عي «هل لوقن :هنع هللا يضر

 نب يلع نب دمحم يديس رفاس ام مويلا كلذ نمو «هللا عم ةعاسلا كلت قلخلا نع بئاغ

 .هنع هللا يضر يزاغلا يالوم ةكربب يفوت نأ ىلإ هللا دبع

 مهنم ؛هتذمالت رباكأ نم ةعامج تدجوو رصعلا دعب ةرم هدنع تلخد :لاقو

 ناكو -هنع هللا يضر- خيشلا مهل لاقف «يميلدلا هللا دبع يديس يفوصلا هيقفلا يديس

 .يل هحلصي هللا "””[بيوشلا] اذهل ةحتافلا انوطعأ :نيبحي

 .باشلا :ت (ب) .لغر :ن ()

!_ 

 .26 :فارعألا (1)

 .7 :رشحلا (2)

 ثيح نمو ءارواسلا يداول يقرشلا ضوحلا ةاذاحم. ةرشتنملا تاحاولا نم ةعومجم ىلع قلطت (3)

 قراوطلا دالب نيب ةدوجوملا روصقلاو ليخنلا تاحاو ةعومجب تاوت دالبب دصقي عساولا اهموهفم

 تاو ميلقإ  :جرف دومحم جرف رظنا) .لامشلا يف تلاليفات دالبو يقرشلا بونجلاو قرشلا ف

 .(1-2 .ص «1977 «رئازجلا . ...ميلقإلا عاضوأل ةسارد ؛م19و 18 نينرقلا لالخ نم
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 زبخ نم ائيش انعفرو «هتيأر ام اموي رشع ةعبرأ تيقبو تحجورزت امل اضيأ كلذكو
 ةشئاع ءيديس اي :هل تلق مث «ةمشحلا نبع ليزيل اريثك يلع ملسو .هيلإ انيضمو «عبسلا

 يف هللا ءاش نإ ريخلا الإ ىرت الو اهئرقأ مالسلا اهيلعو كيلع :لاقف «مالسلا ”[كتئرقت]
 هذيملتل تلقو ءارحآو الوأ كل نوكي هللا :يل لاقف هتافو لبق هنيأرو .ةرخآلاو ايندلا

 .ةريثك لئاضفو بئاجع هل انيأرو ءاطسوو :يل لاقف «ةكرب نب دوعسم يديس
 .يدلواي :لاقو ء.ةضيرم ىمأل بكا .يديس اي :لاقف هتذمالت ضعب هعاجو

 هئرقأ :هل لاف «مالسلا كئرقي يبأ :رخخأ لاف .تتام دق اهدجوف ءاجو ؟تام نمل بتكأ

 :ةضيرم نالف كذيملت ةجوز :لاقف رخآ هءاجو «تام دق هدحوف ءاجو .هتدحو نإ مالسلا

 ءموقتو أربت يهو هللا ىلإ بودت امه لق :هنع هللا يضر هل لاقف ءاهل هللا عدا :كل تلاقو

 .ةنس نيرشعو اعست هدعب ةأرملا هذه تيقبو

 ةئامعست دعب نينامثو ىدحإ ةنس فوت دق -هنع هللا ىضر- يزاغلا يديس ناك
 -هنع هللا يضر- دلو .ربنحدل اقفاوم نابعش نم اموي نيرشعو نينثا يفاوملا ءسيمخلا ةليل

 .ءاعبرألا موي نم سمشلا بورغ دنع ةئامعستو ىدحإ ةنس

 :هنع هللا يضر لوقي ناكو .ةميظع هتاكربو ةريثك -هنع هللا يضر- هلئاضفو

 . ىلاعت هللا نع ةعيطقلا نم مهفوخ نيفراعلا فوخ

 دبعي ةولخ ىف ناكو ,خيشلا ةذمالت رباكأ نم يزواجلا دحاولا دبع يديس ناكو

 خرشلا ىلإ ىتأف ءهاطعي نم سانلا نم ليلق هللا مكاطعأ يذلا :لوقي الئاق عمسف هللا

 لاقف 2ع يشب هبحأ م :دحاولا دبع لاقف ؟هتيجبأ اذاع /:هل لاقف هل هركذف يرزاغلا يديس

 :هل لاقف ءهاطعي ْنَم ليلق هللا مكاطعأ يذلا :لوقي اموي هعمس ناك املف ؟مب :هل لق :خيشلا
 .هللا نع بلقلا لغشت قئالعلا نأل ,قدصلاو ةبرغلا لوطب :لاقف ؟م

 كنأ الول ءساحن اهنإ :هل لاقو :مكاحلا هيلع اهّدَر دق صارخأب هتذمالت دحأ هءاجو

 خيشلا ربحأ املف ءصلاخلاب انتآاف ضمإ ءاذك اذك كب تلعفل يزاغلا يديس بحاص

 اهعضو مث] ءاليلق هديب خيشلا اهذخأف «هايإ اهوانف ؟صارألا نيأف :هل لاق «هنع هللا يضر

 ةذمالت رباكأ دحأ 2”يزواجلا دولوم نب مساقلا يبأ يديسب اذإف ,' 2هليلق هشارف تحت

 .ت نم طقاس (ب) .كل لوقت :م (أ)

 .205 :مقر ةمجرتلا رظنا (1)

-156- 



]119( 

 اهو انف «شارفلا تحت نم اهجرخأف ؟ساحنلل ائيش فرعت له :هل لاّمف ءيزاغلا يديس

 ءالصأ اهيف شغال دئاوج صارخأ هذه ,يديس اي :لاقف «دولوم نب مساقلا وبأ يديس

 اههوان املف ,مكاحلل اهب ضماو اهذخ :هل لاقو .هعضوم يف لازي ام صارخألا بحاصو

 يذلا وه خيشلا نأ ردي ملو «ةصلاخ هذه «ةرم لوأ نم لعفت اذكه :لاق ءمكاحلل

 .هتاك ريب اهافص

 .حورلا جورخخ دنعو لاح لك قو ةظحل لك يف هتذمالت نم ارفن ىعري خيشلاو
 :ةفصاع حير مهيلع تّبهف «7[هتبقر] يف شابك بلحلا '”ءارهظلا ىلإ هتذمالت دحأ رفاسو

 وه امنيبف ءيزاغلا يديس اي «يزاغلا يديس اي :يداني وهو هباحصأ نييو هنيب تقرفو

 .خيشلا ةكربب ”تللفاتب وه اذإ كلذك

 .هديو «هناسلو .هبلق يف :ةسمخح يف دبعلا كاله :لوقي -هنع هللا يضر- ناكو

 .هيف وه ام. هسفن نع هاضر دبعلا تافآ :اضيأ لوقيو .هجحرفو «هنيعو

 نيلجر تدحوف «سانلا دقر نأ َدْعَب عماجلا ىلإ ةليل تيشم :روكذملا هبحاص لاقو

 :تلقف «هتبرش ام ءاملا ىتح :رخآلا لاقو ,ءاملا ريغ تبرش ام :امهدحأ لاقف «هيف ناملكتي

 ءرمتو ماعط :يروحس يدنع ناكو .هذه نم لضفأ ةنسح دحأ ملو ءناضمر اذه

 .كلذب تحرفو «كلذ امهتيطعأف

 ا”[داج] وهو هيدي نيب تسلح تملس املف «خيشلا ةرايزل تيشم دغلا /ناك املف

 ال» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق مث ءائيش هل ركذأ ملو ,ةعاس هتحبس يف

 هللا يندمغتي نأ الإ انأ الو :لاق ؟هللا لوسر اي تنأ الو :اولاق «هلمعب مكدحأ ةنحلا لخدي

 :لاق مث ؛كلذ نم نع ٍنلسغ كلذ لاق املف هبجعي كلذ نأ ىلع علطاف] © «هتمحرب
 .ىصحي ال بئاجعلاو دئاوفلا نم «©/[هانيأر يذلاو

 هللا ىلص يبنلا ىلع يلصي هللا دبع نب يلع يديس ناك :هنع هللا يضر لوقي ناكو

 .كلذ ىلع هانعبتاو ءكلذ ىلع انضرحيو «ةره فلأ ةعمملا ةليل ملسو هيلع
 .م نم طقاس (ج) .رودي :ك (ب) .هتقفر :م (أ)

 ايداصتقا ارود ةقطنملا تبعل دقو .روصقلا نم ةعومجب مضتو «دالبلا قرش عقت ةعساو ةحاو (2)

 .يبرغلا نادوسلاو برغملا لام نيب لصو ةلص تناك ىلا ةساملجس ةنيدم ةصاخ ءايسايسو

 .256/2 :هدنسم ف لبنح نبا هاور (3)
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 يف ملسو هياع هللا ىلص يببنلا ىلع ةالصلاب هتذمالت رمأي -هنع هللا يضر- ناكو

 يبنلا ىلع نولصيو «ةرم ةئام هللا نورفغتسيو «ةئام ةالص لك دعب ةرم ةئامسمخح موي لك

 نم مهعنكو مهتولخ يف اولصي نأ هنودواري ءارقفلا ناكو .ةرم ةئام ملسو هيلع هللا ىلص

 ناك .ةعامجلا ف ىلصي يشميف ةالصلا ْتقو َّلِصَي ىتح ىلختسا نم :مهل لوقيو «كلذ

 .ةعامجلا ةالص ىلع ضرحي -هنع هللا يضر-

 ءسانلا هيلع لدي وأ 29عهللا ىلع] ضرحمي اموي هسلجب يف -هنع هللا يضر- ناكو

 يبعرسو .يديساي :لئاق لاقف ءرصعلا لصو ىتح هللا عم ةبيغلاو روضحلا ركذيو

 نأ -هنع هللا يضر- همالك ىنعم ءهيف نحن يذلا اهلك ةالصلا :هنع هللا يضر لاققف

 ادبأ هللا عم ارضاح -هنع هللا ىضر- ناكف «ةالصلا ف بولطملا وه هيف نحن يذلا روضحلا

 .اهريغو ةالصلا يف

 الإ هلإ ال نورك ذي ةرضحلا يف ءارقفلاو اموي هدنع اسولح انك :مدقتملا هبحاص لاقو

 لاقف ؟![عرصعلا] اولصي ىتح يديس اي مهتكسن :مهضعب لاقف ءرصعلا لصو ىتح هللا
 انك :انل لاقف ساف نم لحجر ءاج كلذ دعب مث .تكسا هللا ركذي نمل لوقن ال انإ :خيشلا

 نمل لاقي نأ زوجي ال :مهل لاقف ةلودلا فم 2”يديمحلا دحاولا دبع يديس هيقفلا دنع

 هلك -هنع هللا يضر- خيشلا مالك رظناف سيكس "نا رقلا" أرقي وأ لجو زع هللا ركذي

 .عرشلا /ناسلب الإ ملكتي ال «ةمكح

 مث مكيونذ ذحأو هتانسح مكاطعأ دقف مكباتغا نم :لوقي -هنع هللا يضر- ناك

 «كلذ ذحأنو نوقدصتيو ءكلذ ذحأنو نوموصيو انين بارت طيات و دولس :لاق

 لجأل تانسحلا نم كلذ ريغ ىلإ ءكلذ ذحأتو [نوحبسيو] «كلذ ذحأنو انيف نوملكتيو
 !؟يكهاوفأ ف لسعلا لعجي نم وأ مكبايث لسغي نميف نوهركت امف :لاق مث .ةييغلاب مهمالك

 هللا يضر- يزاغلا يالومو يديس تبحص دقل وه الإ هلإ ال يذلا هللابف :هبحاص لاقو
 -هنع هللا يضر- وه ءايندلا ركذ الو ءادحأ باتغا طق هسلجب يف هتيأر امف «ةليدع نينس -هنع

 8 ءاَشَي ْنَم هِتيَمْحَرِب صقخيإل :مهيف هللا لاق نيذلا نيظوظحملا نمو ؛ىمظعلا هللا تايآ نم

 .669 :مقرلا دنع هتمجرت درت (1)

 .105 :ةرقبلا (2)
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 هللا ىوس امث هرس ريهطتو ةدابعلا ف ادهتحم ناك نم :لوقي -هنع هللا يضر- ناكو

 غولب لبق تام نإو ءباصأ دقف هللا عم هدارم لصوو هللا نم هل وه ام غلب نإف «ىلاعت

 .داهجلا يف نيعي ءنيفصلا نيب تام نمك وهف هللا عم هدارم

 عدفضلا لعجف «تارشحلا نم اعدفض لكأي نم ءاحج :هنع هللا يضر لوقيو

 .عنصأ فيك نلد يقلاخ اي ءكيف يئاجر «عنمتو يطعت تنأ يهلإ :لوقيو هللاب ثيغتسي

 .هناحبس هللا هاّحنو ءاملا يف ع دفضلا لحدف «نيع ةفرط نم َعرْسَأ ترطمأف «ةنرم هللا رمأف

 .قلخ ام رش نم تاماتلا هللا تاملكب ذوعأ :زرحلا ف بتكي ىقرلا يف لوقي ناكو

 باوث انل ركذي -هنع هللا يضر- هللا دبع نب ىلع انديس ناكو :هنع هللا يضر لاقو

 نحن :يل لوقيف «ىلاعت هللا ىلإ برقتلا لجأل كلذ ٍنيبجعي ينآر اذإف ءءالبلاو ضارمألا
 .ءالبلا ىلع ردقن ال ءافعض

 الإ هلإ ال لوه لكل تددعأ ءميحرلا نمحرلا هللا مسب :هنع هللا يضر هراكذأ نمو

 قيض لكلو «هلل ركشلا ءاجر لكلو «هلل دمحلا ةمعن لكلو «هللا ناحبس بجعت لكلو «هللا

 ردقو ءاضق لكلو هللا ءاش ام مغو مه لكلو هللا رفغتسأ بنذ لكلو هللا يبسح

 الو لوح ال ةيصعمو ةعاط لكلو «نوعجار هيلإ انإو هلل نإ ةبيصم لكلو هللا ىلع تلكوت
 .ءاشعلا ةالص دعب اهوقيو .ىهتتنا ءميظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوق

 ءىضم امع وقعلاو ءءاضقلا ف فطللا كلأسأ ينإ] مهللا :هنع هللا يضر هئاعد نمو

 ىلع ركشلاو /«ةيفاعلا ىلع ماودلاو ةيفاعلاو وفعلا كلأسأ ينإ "[مهللا ءىقب ام يف رتسلاو

 .ةرخالاو ايندلاو نيدلا يف ةيفاعلا

 هيلع فاخي ءاضرلا ديعب ءبضغلا بيرق سانلا نم :لوقي -هنع هللا يضر- ناكو

 وه ءاضرلا بيرق بضغلا ديعبو «ريخلا هل ىجري بضغلا بيرق اضرلا بيرقو «هتبقاع ف

 .ريثكلا ربصلا بحاص وهو سانلا ديس
 وه امك ءاهداسف ةأرملا ءاخس :لوقيو ءطق الئاس ٌدْرَي ال -هنع هللا يضر- ناكو

 بسحيو هللا لهأ بحيو انيكسم لجرلا نوكي :هنع هللا يضر اضيأ لوقيو .هيلع صوصنم
 ىتح هنم عطقنيو ءبجعلا ىلإ لصيو سفنلا هلخدتو حيبستلا ذخأي ىتح ريخلا لمعي نأ
 .عجريو رسخيف :لاق وأ .دسفيو كلذ لبق هيف'ناك يذلا تكاسحاإلا

 .ك نم طقاس (أ)
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 دمحأ يديس ناكو .لوقلاب رصحنت ال -هنع هللا يضر- هتاماركو همولعو همكحو

 نوكن اننوكرتي نامزلا اذه لهأ 2[رسي] هللا :لوقي يزاغلا يديس يأ دلو فسوي نبا

 ءهرضي نأ دحأ دارأو هللا ىلإ عجر نم اوأر اذإ «نامزلا اذه لبق سانلا ناك :لاق .نيملسم

 نم اوأر اذإ نامزلا اذه لهأو «هبونذبو هتمهب لغتشي نيكسملا اذه اوكرتا :نولوقيو ءهوهن

 .هنونتفيو ؟ديرت نيأ لاعت :هل نولوقيو '”[هنوبذجي] هللا ىلإ عجر

 يتونفتلا مساقلا وبأ (190)
 .درجتملا عرولا دهازلا ديفملا لصحملا ,حلاصلا ليلحلا خيشلا .ةعرد ليزن «مساقلا وبأ

 ملعلا يساف «©نردقن مرغإ :اههل لاقي ةيرق نم ءادلوم ؟'”يتونفتلا رمع نب مساقلا وبأ انديس

 .خيشلاب فورعملا ةدافإلا يعرد «شوكلاب ساف لهأ دنع فرعيو 2!دتحملاو]

 ءاهقئالعو ايندلا نم ادرجتم «تاهبشلا نم اعروتم ادهاز -هنع هللا ىيضر- ناكو

 .ءيش يف همدخي ادحأ عدي الو هسفنب هسفن مدخبي

 .هعيبي هقتاع ىلع قوسلل ائيش لمحي نأ قرافي الو :2يلازوهلا ديعس يديس لاق
 ام :لوقيو «عئانصلا لحب افراع ناكو :مهتشيعم هنم نوكت ام فارتحالا ىلع ةبلطلا هبنيو

 ملع نم ةريثك نونف ف هتعارب عم .ساف لهأ نم يل اهملعي نم دجأ مل «ةزارخلا الإ اهنم يئتاف
 مامإلا هخيش سلجم يف ةضيرفب ينأ :يل ليق ىتح «تاءارقلاو باسحلاو ةيبرعلاو هقفلا
 ءاهتمسق ىلإ ةبلطلا عراستف «ءيسيرشنولا ىبحي نب دمحأ سابعلا يبأ ردصلا ةمالعلا /ملاعلا

 ؛ةحيحص اهدجوف خيشلا اهربتخاف ءتقولا قيضل هيلع اوركنأف ءاهمسق نم لوأ ناكف
 .هناكم اوفرعف .هخيشل يقابلا عفدو ةرشع اهنم ذحأف «ةيقوأ نيعبرأ اهبحاص هيلإ عفدف

 امف «سافب يطاشلا مسالا يبأ خيشلل ”ينامألا زرح" ىلع فقو نم لوأ وهو
 هسبحي اراقع وأ اعير هب يرتشي ءروكذملا هخيشل هب ثعب ةعردب دجسملا يف هطرش نم عمج

 .ةبحصلا :ك (ج) .هنورجي :س (ب) .يدهي :ح ()

 25-26 :دئاوفلا :يف هل مجرت «تنادورات قرش لام داولا سار ةقطنمم. تونفيت يداو ىلإ ةبسن (1)

 :ةوفصلا 2284/3 :لاجحلا ةرد 36-41 :روجنملا ةسرهف «.(ةمحرتلا يبغيضحلا لقني هنمو)

 ..19 :يملعلا سرهفلا ليذ «542 :ةيركفلا ةكرحلا «24 :تالاجر «139 :ةعصرملا رردلا 9

 .يداولا سأرب ةعقاولا مرغإ ةقطنم اهب دصقي امر (2)
 ظ | .758 :مقر ةمجرتلا رظنا (3)

 فرعتو .ءتيب 1186 اهتايبا ددع ؛عبسلا تاءارقلا ف ةموظنم . "يناهتلا هجوو ينامألا زرح" (4)

 .ارارم تحرشو تعبط «ةيبطاشلاب
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 ددعب ةنس لك يف ”[ىركت] ةصرع اهب انيرتشاو ةعاضبلا تغلب دق :هيلإ بتكف «هئارق ىلع
 ءيشب الّزَأ ثعب ناكو ءروكذملا باتكلاب ماق نمل تنيعف «ةهبشملا ةفصلا ”لودج تويب
 .قيرطلا يف َلِكأف

 .دجلا ةناغ م غو هنكسم برقب انتسارد نكاسم تناك و :ديعس يديس لاقو

 عدي ال ناكو ةلوزج '”"[ةبلط] انفرع اذكه ام ءائيش نوعنصت متنك ام :انل لوقي ناكف

 .ةحصلا ظفح ىلع اصرح رجح ىلع سلحي انّدَحأ

 نب ديعس يديس مهنم .ءاهقفلا نم ةعامج هيلع جرخت هنأل "خيشلا" هيف ليق امنإو

 هيقفلاو 2”2[ليجكأب] فورعملا يديعسوبلا دمحم نب دمحأ يديسو ءروكذملا يلع
 وبأ هيقفلاو «يلوزحلا رازناو نب ميهاربإ يديس هيقفلاو «ينالحولا هللا دبع نب دمحم يديس
 دبع يديسو «يناسحلا جاحلا يديسو ريبكلا دمحم يديس هيقفلاو 77 يناسحلا هللا ندع

 دبع يديسو «يبقعلا ميركلا دبع يديسو :©”باشعلا نباو «يلالفلا فاخي ال نم نمحرلا
 .مهنود نمث مهريغو «يئالدبلا نمحرلا

 دمحأ سابعلا وبأ ذاتسألا انبحاص هب ينربخخأ ام ايندلا يف هدهز لامك ىلع لدي امتو
 ىلعأ نم يعردلا دمحم نب نيسج يديس حلاصلا هيقفلا نأ «يترزنتلا يسوسلا ىبحي نبا

 سيت ىلعأ ليزن يلوزجلا رازناو نب ميهاربإ يديس حلاصلا هيقفلا ينربخأ :لاق «””فيسو
 .سو م نم طقاس (ب) .دئاوفلا نم حيحصتلاو .نوكت :خسنلا عيمج ف (أ)
 .لجعا :خسنلا عيمج ف (ج)

 ددعب اعبرم 72 يف كلام نبا "ةيفلأل" هحرش يف ينومشألا هعضو يذلا لودحلا ىلإ ريشي هلعل (1)
 .(119 :ةيركفلا ةكرحلا رظنا) .ةهبشملا ةفصلا تالاح

 ءليجكأ هبتكتف .هبقل مسر ف رداصملا فلتخت :"ليَجوكأ اب فورعملا يديعسوبلا دمحم نب دمحأ (2)
 دمحا هيلإ دنسأو «ةعردب سيردتلل ردصت مث سافب ذخأ ,مولع ةدع ف كراشم هيقف ....ليجوكات

 «10 :ةعصرملا رردلا «193/1 :لاجحلا ةرد :رظنا) .م1607/ه1016 ٍقوت «ةعرد ءاضق روصنملا

 .(543 :ةيركفلا ةكرحلا ,38/2-39 :يشكارملل مالعإلا

 ةنس ٍقوت «شكارمع ءاضقلا ةطخخ ىلوت «ةعرد ءاملع نع ذأ «ةرامغ نم ةليبق ناسح نب ىلإ بستني (3)
 .(376 :ةيركفلا ةكرحلا (328 :ةعصرملا رردلا (306 :دئارفلا طقل :94 :ةحودلا :رظنا) .م1558/ ه5

 ىبادي ىلع سانلا ديس ةيوازب ذحأ .لصألا يسلدنأ .يعردلا يراصنألا باشعلا دمحم نب دمحم (4)

 ةكرحلا ,290 :دئارفلا طقل :57/2 :لاجحلا ةرد :رظنا) .م1591/ه999 يفوت 'ءخيشلا مساقلا
 .(536/2 :ةيركفلا

 .باتكلا اذه نم 189 .ص يف 5 :مقر شماهملا رظنا ءسوس داو ةيلاع دصقي هلعل (5)
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 هيلع نذأتساف ءهيلجر يف اقوقش هل طيخي هلزنم يف اموي هدنع ناك ءةعرد يداو ىلعأ نم

 يف ازنك ْتفّصَو يه اذإف اهأرقف «ةخخسو ةءارب هل دمف ؛لخدف هل نذأف «هتباد هعم لحر

 يلو اي بهذا ؟بويغلا مالع مساقلا ابأ نأ نونظتأ :خيشلا هل لاقف .ةواتكب '”[جحبأ] لبح

 .كل حتتنفي هللا

 ءائيش دجي ملف ددرتو بلطف /«لبحلا نم ةءاربلا هل تفصو يذلا عضوملل بهذف
 !ثيدح ّحتف اذه :لاقف هيف فرعي مل احتف هيف ىأرف لبجلا ىلإ تفتلا مث «هتبادب عجرف

 بهذلا نم ذحخأي لعجف «هلخاد يف ةضفلاو بهذلا نم اسادكأ دجوف هلخدف هيلإ عجرف

 خيشلا ىلإ هب ءاجف ءاهألم ىتح ٍجْرخْلا لثم هتباد ىلع اهلعج دقو «2'”هترارغ يف لعجيو

 .سيمخلا موي «مويلا كلذ لثع

 ال كتكربب اذه :خيشلل لاقف «هتَراَرِغ حتفو «هتباد نع طحف هدنع اضيأ يندحوو
 احتف هيف تيأرف لبجلا ىلإ تتفتلا مث «ءيش الب تعحر دقو ائيش اهب دحأ ملد ينإف «يتءاربب

 هنم ذخن يديس اي هللاب ءاريثك هيف تكرتو «تيأر ام هيف تدجوف حتفلا تلخدف «تعجرف

 اذهل ذح :هل لاقف «لبقي ملف ءزج ّلقأ ىلإ هدوارف «لبق رثكأ وأ لقأ وأ هفصن تئش ام

 هاطعأف الاقثم ذحأف ءهدي دمف .هتحول نع كلذ هيهلي الئثل ءال :لاقف ءتئش ام هنم بلاطلا

 .ادشار كقزرب فرصنا :هل لاقف «ىل

 .يسيرشنولاو يزاغ نبا نع سافب -هنع هللا يضر- ذأ

 نفدو «ةئامعستو نيسمخحو ثالن ةنس يف -هب انعفنو هنع يضرو هللا همحر- يثون
 .ةعردب تورحكمتب

 يعردلا قازرلا دبع نب مساقلا وبأ (191)

 نيحلاصلا هللا ءايلوأ نم -هنع هللا يضر- ناك (© يعردلا قازرلا دبع نب مساقلا وبأ

 .مهكلس يف مظتناف ةيفوصلا رباكأ بحصو «.نيقتملا هدابعو

 .س نم طقاس (أ)

 ءاهريغو بوبحلا لقنل مدختسيو «زعملا رعش نم عونصم سيك ىلع ةقطنملا لهأ ناسل يف قلطت (1)

 اهنم لقتنا مث «ةعرد دالبب ةنانرت ف دواد نب رمع ةرسألا دج رّمتسا .ينلطألا لحاسلا ْنم هلصأ (2)

 رردلا «(68-69 :ةمجلا دئاوفلا :رظنا) .هتيواز سسأ ثيح ةروحملاز لامش السمنت ىلإ مساقلا وبأ

 .(119 :ةيركفلا ةكرحلا «123 :ةوفصلا «2 :شماحلا 144 :ةعصرملا
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 ينْدرَي نم الإ خيشأ الأ يسفن تدهاعو ءاحخخيش بلطأ يرمأ ءادتبا ف تنك :لاقو

 يديس تينأ ىتح ءاهنع يندري الف ةيصعم تيتأ اخيش تذختا املك تلعجقف «ةيصعملا نع

 نيعفصو يلع فقو كلذ ىلع "”[تعمجأ] املف «يتداع ىلع هتبرجف ءىسوم نب دمحأ

 يجاحب ترفظ ينأ تملعف ؟هللا يصعتأ :ارهتنم يل لاقف ءيصخش اهب راد ةعفص

 ا””[يتاحن] بكرمو يحالف ببس ناكف هيلع ترصتقاف

 .مساقلا يبأ نب رمع هدلو هدعب فلخو .ةقيرطلا يف لاع مالك -هنع هللا يضر- هلو

 يسيسنألا ىسوم وبأ (192)
 املاع -هنع هللا يضر- ناكو .يسيإ برقب ةدلب ”سيسنأ ليزن '”![ىسوم وبأ]

 نمز يف اهزن ىلا ةدلبلا لهأ دنع عاشو .ليق ام يف ايسلدنأ ءاعروتم ادرجتم ءاكسان ادهاز

 /اهيف سردي يفيسرحلا ىسحي نب دلاخخ يديسو «يسيإ نيفد يلالفلا مساقلا يبأ يديس
 نيحلا يف مهنم هللا مقتناف «ةملظ هلتق ءاديهش لتق ىتح نيدلل دشريو دهاجبيو «ملعلا

 .نآلا هربخ نم انعمس ام اذه .ضرألا كلت مهنم ىلخأو مهالجو

 نوعزفيو هب نوفشتسيو «هب نوكربتي سانلا لازالف -هنع هللا يضر- هتاكرب امأو
 .جئاوحلا ءاضقو «ةمحرلا لوزنو ءدئادشلا عفد نم ةرهاظ ةميظع ةكرب هل نودجيف «هيلإ

 ,3ةلالمس دالب نم تهبت اه لاقي ةدلب نم اولقتنا هلوصأ نأ ديباقتلا ضعب فو .كلذ ريغو

 .ىسيع نب ركب وبأ همساو
 يلمتلا دم“أ نب ركب وبأ (193)

 "يدوكملا ةروصقم" حراش بيدألا يوغللا هيقفلا ”يلمتلا يدمثألا دمحأ نب ركب وبأ

 يف ©يلاتشفلا كلذل زمر امك ةئامعستو نيعبسو عبس ةنس شكارع. -هللا همحر- يفوت

 .ىسيع وبأ :س هك (ج) . يحاحم :ح (ب) 0202 .تعمتحا :م()

 .14 :تالاجر «13 :يكومم“رلا تايفو يف اضيأ هل مجرت (1)

 .ريغيإ الفأ ةقطنم ف توارفات يحاونب عقت (2)
 ءابرلا تيأ :اهعورف مهأو ءتيتلواديإ ةيداحتا نمض ةيلبق ةدحو يهو «لالمسواديإ :ايلحم قطنت (3)

 ...يليلوأ تيأ «سورع تي
 باتكلا نم هلعلو «توييت يف ىلمتلا نامثع نب نسحلا نع ذحأ ؛يلمتلا لوزاتلا دمحأ نب ركب وبأ )4

 تبيبلا :يلاتشفلا ةيمال :227/1 :لاجحلا ةرد يف هل محرت ءيدعسلا خيشلا دمحم ىدل نييمسرلا

 .572 :ةيركفلا ةكرحلا 222 :تالاجر 8 :لوسعملا 208/1 :يشك ارملل مالعإلا 9

 ايكرتل ةرايزب ماق امك ءروصنملا دمحأ ناويدب ةباتكلاو ةرازولا ءابعأ دلقت «يلاتشفلا ىلع نب دمحم (5)

 .(399 :ةيركفلا ةكرحلا رظنا) .م12-1613/ه1021 يفوت «ةيمسر ماهم يف ةره نم رثكأ
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 (9ة وهشملا "ةيماللا"

 يلمتلا رمع نب ركب وبأ (194)
 ناكو .هتايح يف "”ةكومسر يضاق «2يدمنألا ؛ىلمتلا هيقفلا رمع نب ركب وبأ

 .ةئامعستو نينامثلا دعب ايح -هنع هللا يضر-

 يدماحلا يزاغ نب مساقلا وبأ (195)

 رواحو جح هنإ لاقي .كسانلا دباعلا 9 يلا يدماحلا يزاغ نب مساقلا وبأ

 .هللا همحر يككملا مرحلاب قوت ىتح مرحلاب
 ىلع ةفرشملا ةنيدملا ليزن يدماحلا يزاغ نب مساقلا وبأ :”دئاوفلا" بحاص لاق

 .ةنجللا ىلإ مهب ريصيف «ةصاخ هتيب لهأ يف عفش هنأ ىأر .مالسلاو ةالصلا لضفأ اهنكاس

 يلورجلا دمحأ نب ركب وبأ (196)
 .شكارم ليزن «2”يلوزحللا ديعس نب دمحأ نب ركب وبأ
 هل بتكو 7” يسانكملا زوزرح نب ميهاربإ نب دمحأ نب روصنم مامإلا نع ذأ

 لاصخل عماسلا ؛ءلماعلا ةمالعلا ءملعلا ملاعلا ءلماكلا ديسلا انيلع مدق :اهيف لاق "ةزاحإ'

 نب ديعس بيدألا هيقفلا نعو .خلإ «يلوزحلا دمحأ نب ركب وبأ انديس ليلحلا هيقفلا ءلئاضفلا

 ,27يزاغ نبا "ةسرهف" ىفام عيمج اضيأ هل زاحأو 270 ىلوزجلا يدماحلا دمحم نب ىلع

 3199 مقر .م.خ ةخسن اهنم ,ذفنق نبال ”بلاطلا فرش" باتك اهيف مظن «تايفولا يف ةيمال (1)

 .ع ومحبي نمض
 222 :تالاجر «8 :لوسعملا :يف هل مجرت ءتلوُراَت ةليبق ىلإ ةبسسن يلوزاتلا ىنعم. يدمغثألا )2,

 .2 0 هر 3 : يك وعسرلا تاي

 ٍِق وبلا ؛لامشلا ٍق ع :لئابق اهب 3 .ريغصلا سطألاب رخآو :راغزألا ا نم
 .لالمس و اديإ :قرشلا ٍفو «ليقعبواديإ بونجلا فو «برغلا

 «13 :يكومسرلا تايفو 259 :دئاوفلا ف كلذك هل مجرت ,م1581/ه989 قوت .يفيرازألا بيرعت (4)
 :ةيركفلا ةكرحلا ,139/2 :يبرعلا برغملا مالعأ «19 :تالاجر 225/8 :لوسعملا «46 :ةراشبلا

 .81/2 :ةلوزج لالخ 5
 .7/2 :يشك ارملل مالعإلا ,.38 :تالاجر يف هل مجرت (5)

 .56 :نوتهلا ضورلا عجار ؛ةسانكم بيطخ (6)

 .750 :مقرلا ف لصألاب هتمجرت درت (7)
 249 .ص ل 2 :مقر شماهللا عجار «"دانلاو لزنملا لهأ لاقتنا دعب دانسإلا موسرب للعتلا" :اهامس (8)

 .باتكلا اذه نم
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 يذلا عم هرظناو «ةزاجإلا هل بتكو «'7يلوزحلا ميهاربإ نب دمحم نب دمحم خيشلا نعو

 ؟ال مأ دحاو امه له «هقوف

 يفيرسلا ركب وبأ (197)
 يلولا خيشلا ءساف ةلامع نم فيرس ةليبق نم ةزئاحلا رشدم ليزن « ركب وبأ

 هلاوحأ تناك نم دي ىلع الإ رهظت ال يلا تاداعلا قراوحو تاماركلا بحاص حاصلا

 .ةميقتسم ةقداص هللا عم

 /منغلاو ءفهك يف دبعتيو منغلا ىعري ناكو ءرمألا بيرغ -هنع هللا يضر- ناك
 ةالصل رصقلا ىلإ بهذي ةعمجلا موي ناك اذإو ءاهبرقي الو بئذلا اهيلع ردقي الو ىعرت 2

 عضوم ىلإ اهقوسيو «سانلا عرز نيبو اهنيب لوحيو منغلا يمحي بئذلا كرتيو «ةعمجلا
 كلذ عاش املو ؛خيشلا يتأي ىتح كلانه عضوم ىلعأ يف سلجي مث ءالكلاو بصخلا

 .كلانه نفدو «ىلاعت هللا هضبق رهتشاو

 قراشم نم هيتأت سانلاو «نآلا ىلإ هحيرض يف رهظت تاماركلا بئاجع لزت ملو

 فرصني الف هحيرض يتأيو ضرم وأ نونج نم ةهاع هب نمو «هب نوكربتي اهبراغمو ضرألا

 ءاسننلاو لاحجرلا نم راوزلا فئاوطو «27[ضارمألا] كلت نم ىلاعت هللا هافش دقو الإ هنم
 .ماودلا ىلع هربق ىلع نومحدزي نادلولاو

 (4)ةك وجهزب تنك ينأ "””[هتامارك نم] هتدهاش ام رشانلا ةحود" بحاص لاق

 ىبأ ناطلسلا نب هللا دبع دمحم وبأ هللاب بلاغلا ناطلسلا دلق نأ ىلإ ءفيرس دالب نم انكاس

 و نب ىسوم «0[هدئاق] ثعبو «فيرشلا خيشلا دمحم هللا دبع

 .ةحودلا نم كردتساو .خسنلا عيمج نم طقاس (ب) .م خ نم طقاس (أ)

 .هريمأ :س (م جر

 .295 :مقر ةمجرتلا رظنا (1)

 .ةمجرتلا يهكيضحلا لقني اهنمو (37 :ةحودلا بحاص هل مجرت (2)

 زععلا رظنا) .نيادجوب ءفصافصلا .ءسوكل :اهنوطب نم ءريبكلا رصقلا ةنيدم نم قرشلا ىلإ ةليبق (3)

 .(98/2 :ةلوصلاو

 .(314/1 :برغملا لئابق عجار) .فيرس لهأ ةليبق نمض ريبكلا رصقلا ةهج عقت (4)

 امك «طبفا دالبو رصقلا ةيالو اضيأ ىلوت «بلاغلا ملاظم ةالو نم ءيسوسنكلا فولخم نب ىسوم (5)
 .(57/5 :اصقتسالا «55 :يداحلا ةهزن رظنا) .اكراشم اهيقف ناك
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 ريكأ ناكف ءرارفلاب مهو هناطلسب هنونظ تءاسف «نيتتسلا وحن يقبو اهب رقتسا املف
 امب ةحسفلا دجي ال هنأ هنم انظ ءاهنع انليحرو دالبلا كلت نم انجارخإ ف ىعسلا هتامهم

 هلب يكحلمو يراد نم لحرأ فيك :هل تلقف ؛لحرا نأ يلإ ثعبف «هنع انلحر اذإ الإ هديري

 تنأو هيقف انأ :تلقف !ةدحاو ةيشاش ىف ناعمتجي ال ناسأرو يدالب دالبلا :لاقف ؟ببس

 !كنيبو يب عماج الف ريمأ

 سافل تفرصناو «دالوألاو لهألاب تلحرو ءاهيف امه رادلا تكزتف «رمألا متحتف

 مث ءنّمَوت يلهأ نم ةأرماو فولخم نب ىسوم ىلع توعد مث «خيشلا ربق يلهأ عم ترزف
 نم ٍنيجرخأ يذلا فولخم نب ىسوم يف هللا ىلإ كب لسوتم ينإ ءركب ابأ يديس اي :تلق
 نم هللا هحرخي نأ نيملسملا دالب ىلإ تجرحو ءيش لك تكرتو ءاناودعو املظ يراد

 .دالبلا هذه يف ةيقاب هل كرتي الو هلم#ه تتشيو «ىراصتنلا دالب ىلإ الجاع هراد

 نبا لاوحأ تدسفو تريغت ىتح رهشأ ةثالث تضم ام هللا وف «سافب انلزن مث

 رحبلا بكرو «هدالوأب ليللا يف ابراه جرخف «تبحر امه ضرألا هيلع /تقاضو «فولخت

 ةباجإ تءاجف ءاليبس هل دجي ملف «نيملسملا دالب ىلإ عوحرلا دارأ مث ءىراصتلا دالب ىلإ

 .حبصلا قلفك كلذ يف ةوعدلا

 يسافلا نضمحرلا دبع نب ةماش وبأ (198)

 .نييورملا عماجب مامإ ,”يسافلا ميهاربإ نب نمحرلا دبع ديز يبأ خيشلا نب ةماش وبأ

 ©[ناكو .هيلع اوحلأف مهيلع ىبأف هيلع سانلا حراطت هوبأ تام امل] -هنع هللا يضر- ناك
 هبنج ىقلأو «هبايث يف مان مونلا هبلغ اذإو «ةدابعلا نع ةعاس رتفي ال ءراهنلا مئاص «ليللا مئاق

 الو ايندلا ىلإ تفتلي الو] .هسأر تحت اراجحأ وأ ارجح لعجو ,"””[ريصحلا] ىلع
 تام ©02هوبأ ناكو .ةنس وحنب هيبأ دعب تام نأ ىلإ ائيش دحأ نم لبقي الو ءاهلهأل

 .هب اكربت هتزانج ىلع نومحازتي سانلا راصف ءرشاعلا نرقلا نم نيتسو ثالث وأ نيتنثا ةنس
 .مهتداع ىلع هشعن داوعأ اورسكو

 .ك نم طقاس (ج) .رجحلا :ن .م (ب) .س نم طقاس (أ)

 :ناوخإلا ةفحن 71-272 :روجنملا سرهف 2207/2 :لاجحلا ةرد «248 :ةونجلا :يف كلذك هل محجرت (1)

 .352 :ةيركفلا ةكرحلا 2131/2 :ةولسلا «57 :ةحودلا 4

 .728 :مقر ةمجرتلا رظنا ,م1555/ه962 يفوت «يئارتشملا يلاكدلا ميهاربإ نب نمحرلا دبع (2)
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 يسافلا ميها ربإ نب ١ مساقلا وبأ (199)

 ءاملعلا نم اظفاح -هنع هللا يضر- ناك .هلبق يذلا مع «' '”هيهاربإ نب , مساقلا وبأ

 مالك هئارقإ سلجم ف لقني ريسفتلا يف امامإ ناكو ا و

 اهنم زيميو ,مهراظنأ ققديو مههلاوقأ ققحيو «كلذ ريغو ”"رحفلا ريسفت"و "فاشكلا'
 هكردأو «هتقو ف ريسفتلا مامإو .هرصع يف ءارقلا خيش وهف «ةلمجلابو .ميقسلا نم حيحصلا

 .هرمع رخآ يف ربكلا نم فعضلا
 .هب انعفنو هللا همحر «ءسافب رشاعلا نرقلا نم ةعباسلا ةرشعلا طساوأ هللا همحر قوت

 يرمغلا روصنم نب مساقلا وبأ (200)
 (7”0[يرمغلا] روصنم نب مساقلا وبأ

 -هنع هللا يضر- ناكو .حالصلاو ملعلاو نيدلا لهأ نم م ءالضاف احلاص اريخ ءاملاع اهيقف

 .نيدلا رئاعش ةماقإ ف ةيوق ةحيرق هل تناكو «هتيواز يف مهقازرأ ني نيسردملاو ةيلطلل بتر

 ئيب ةبحملا تدكأتو ءرشاعلا نرقلا نم نيعبس ةنس هتيقل :"ةحودلا" بحاص لاق

 .ةنايدلا يف هلغوتو .هقلخ نسحو «هلمعو هلضفل هتبحم. تعفتناو «هنيبو
 .رشاعلا نرقلا نم ةعباسلا ةرشعلا رحاوأ يف هللا همحر قوت

 يشكارملا رمع وبأ (201)
 الضاف اخيش /-هنع هللا يضر- ناك .سلدنألا نم هلصأ 5 يسارا رمع وبأ

 هنأل بارطضا هنأش يف سانللو «برغملا دالب رئاسو شكارع. ةميظع ةرهش هل ءانيد اريخ

 بحاص هنأو «ةينابطقلا ىوعدو «بيغلا ةفشاكمو ءءايلوألا ماقم ف ةضيرع ةوعد هل تناك

 -هنع هللا يضر- ناك (ةرمغ ةليبق نم

 .ةحودلا نم حيحصتلاو .يرامعغلا :خسنلا عيمج يق 0

 سرهف :يف هل مجرت ءيطيفاو يزاغ نبا دي ىلع ذدملتت ءريسفتلاو تاءارقلا يف علضتم ملاع (1)
 :311 :دئارفلا طقل ,.153 :ةونجلا ,232 :بولقلا جاهتبا «16 :يلاتشفلا ةيمال «65 :روجنملا
 .353 :ةيركفلا ةكرحلا «128/2 :ةولسلا

 "بيغلا حيتافم" :ىمسملا يزارلا نيدلا ريخف ريسفت دصقي (2)
 .495 :ةيركفلا ةكرحلا 204/1 هير ولا 266 :ةحودلا :يف كلذك هتمجرت رظنا (3)

 .(114 :اهتيدابو ساف رظنا) .غالز لبج نم ابيرق ساف زاوحأب عقوم (4)
 ةفحت :يف كلذك هتمجرت عجار ءيشكارملا يسلدنألا يلطسقلا مساقلا يبأ نب دمحأ نب رمع وبأ (5)

 174 :رابجلا ةحنم 2136 :يراسلا سنأ «223 :ةآرملا .67/1 :يناثملا رشن «42 :ةيقيدصلا لهأ

 .45/2 :ةيدبألا ةداعسلا
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 فنصلا لهأ نمف ءكلذ فالح لئاق نمو «هللا نم ةريصب ىلع هنإ :لئاق نمف «تقولا
 خيشلا يقلو ةكمج رواجو زاجحلل لحر نمم ناكو ؟'يلاورزلا هللا دبع وبأ ذاتسألا لوألا

 لو ءكلانه ههفاشف هيقلو ارارم فاوطلا يف رمع ابأ خيشلا ىأر هنأ معزي ناكو «باطحلا

 كلذ ركذي يلاورزلا ناكو «هريغ ىلإ الو زاجحلا ىلإ طق رفاس رمع وبأ خيشلا نكي
 .ىوعدلا كلت هيلع ركني الف «هترضحب

 ةعيفر ةمه هل تناكو ءهنع ذحعأو 2©حالفلا ميركلا دبع خيشلا بحص نم ناكو

 ردق ىلع ماعطلا راضحإب هل مادخلا رداب الإ هتيواز دحأ لعحدي الف ,ماعطلا ماعطإ يف

 ءشيشدلا حبصلا فو .هعم هكاوفلا نم دجو امو ريعشلا زبحن نولكأي سانلا رئاسف «لخادلا

 محللاو لسعلاو رمتلا ةصالخخو ربلا زبخ لكأي ةبترم ىلعأ وه نمو ءسكسكلا ءاسملا فو
 بابل نم ذختملا ؟[ّوسحلا] هل نوبرقي نيتقبطلا نم اردق ىلعأ وه نمو ءجاحدلاو ديرثلاو
 تفللاو رزجلاب خويطملا نأضلا محلو «نارفعزلاو ةفرقلاب ضيبلا صوصفو صلاخلا زبخ
 بجعلا كلملا بابرأ ىضق دمتاو .كولملا نئازحخخ يف دجوت ال ىلا هكاوفلا عاونأو ,مجلسلا

 دحأ ردقي ال هنأ ملعي كلذ لمأتي نمو «ريظن هل دحوي ال ثيحب هترثكو هماعط ةدوج نم

 .ةيتوكلم ةدام هل نوكت وأ ءلاومألا تويب نم اهيلع قفني نم الإ ةيافكلا ىلع

 تنك امل اوضرعتت الو «ءطابرلا باب اونبا :مههل لاقو هينب ىصوأ ةافولا هترضح املو

 .هيف هل نذأ نم الإ هيلع ردقي ال ىلإ رس مكلاذف .هل اضرعتم

 ىلإ ضرعتن الو «ىلاعت هللا ىلإ هرمأ ””[الكوم تنكو] ؛همالك تعمسو ارارم هتيقل
 هلاق ءشكارم لهأ دنع ةميظع ةرازم هربقو .ةنماثلا ةرشعلا لوأ ف فوت .لوبق الو در

 رشانلا ةحود" بحاص

 يسانكملا زوزرح يلع وبأ (202)
 بيدألا /ءبيطخلا ةمالعلا ثدحما هيقفلا مهنمو :"ةحودلا" يف لاق «”زوزرح ىلع وبأ

 .لكن انكو :ح ع (ب) .وشحلا ل )0

 عم ةيركف تاالزانم هل .يهيهفلا دمحم نب مساقلا يبأ نع ذححأ ؛يلاورزلا رضنلا دمحم هللا دبع وبأ (1)

 .(831 :ربغ نمح مالعإلا رظنا) .ةكم قوت ءباطحلا

 .571 :مقرلا ف لصألاب هتمجرت يتأت (2)

 :لاجحلا ةرد ؛105 :سابتقالا ةوذج :82 :ةحودلا :يف هل مجرت ءزوزرح دمحأ نب نسحلا يلع وبأ (3)

 .439 :ةيركفلا ةكرحلا ,358/1 :سراهفلا سرهف :5/3 :فاحتإلا ,304 :دئارفلا طقل :28/)
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 همحر ناك .روصنم ىلع يبأ خيشلا ةيرذ نم يسانكملا زوزرح يلع وبأ ةماهفلا فراعلا

 .طق ةبطخ رركي ملو هنم حصفأ بيطحح برغملاب ري م ءاغيلب احيصف ابتاك اييدأ اهيقف هللا

 .ةريثك ثيداحأ مهنع يوري ناكو .مهنع ذحأو خياشملا هب يقلو قرشملا ىلإ لحر

 قيرط يف ةحلاص ةين هل تناكو .هرصع كولم عم ةهاحولاو ةوظحلا نم ىوصقلا ةياغلا غلبو

 .هنم تعمس و هتيقل «نايعألا ةلحألا ءاهقفلا نم ناكو .موقلا

 .ةئامعستو نيتس ماع نم ةدعقلا يذ يف هللا همحر يفوت

 يكيرولا مئانغلا وبأ (203)
 يديس باحصأ نم ءريهشلا ليلحلا يلولا 2””يكيرولا نسحلا نب سراف مئانغلا وبأ

 نب دمحم يديس باحصأ نم هنإ ليقو .يل ركذ ام يف ٍيحولصمتلا نيسح نب هللا دبع
 . يسانكملا يدهفلا ىسيع

 ءاتشلا وبأ (204)

 نإ لاقيو «ةغرو رهن برقب يتلا ةلاتشف دالب نم ”[عوسهرمأ] نيفد :ءاتشلا وبأ
 ةينابرلا لاوحألا لهأ رباكأ نم ءنوللا رمسأ ءبسنلا يواش هنأو ءىسوم نب دمحم همسا

 ريثك هنقو ناكو .لاوحألا لهأو ليلاهبلا نم ريثك هنم جرو «ةبيغلا ماودو بذجلاو
 نمف .هرصع خياشم اهب دهش ىلا هلاح ةوقل هنم نودتمم مهرثكأ نإ :لاقيف «ليلاهبلا

 راط دقف نآلا امأو ءالوأ هخيش ناك يأ ؛يناوزغلا دنع :لاق ؟كحخيش نم :هل ليق مهدعب

 .هلحو هيلع اعمجو اقارغتساو قحلا يف هب ديقتلا نع

 لعدف .ههجو ىلع ماهف .هنكمو هنيعف ءةدحاو ةرم الإ يناوزغلا خيشلا يقل ام :ليق
 .هنومركي ىراصنلا ناكف «ةبيغ يف رسأو ةتبس

 هتينك ببسو .ىصقتست ال تاماركو «ىصحت ال ةريهش ةكرب -هنع هللا يضر- هلو
 .لاجلا يف اورطمأف ءرطملا طحقو بدج يف ؟'[هيلإ اوقحل] سانلا نأ ءاتشلا يبأب

 .هيلع اوحلأ :ك م (ب) .عتمملا نم حيحصتلاو .وزرمأ :خسنلا عيمج يف (أ)

 48 :ةيقيدصلا لهأ ةفحت :يف هل محرت «يناوزغلا خيشلا ةدفح نم رهو ءرشاعلا نرقلا لهأ نم (1)

 .112/1 :ةيدبألا ةداعسلا .(يخحيضحلا لقني اهنمو) 6 :عامسألا عتمم

 برق ةعقاولا ةيوازلا بحاص وهو «رامنخلا ىتشوب :ب فرعي «يناوزغلا باحصأ نم ريبك ٍيفوص (2)
 عمم :يف كلذك هل مجرت .م1521/ه927 قوت ءىسوم نب دمحم :وه همسا نإ لاقيو ءةغرو رهن

 :اصقتسالا 2172 :رابحلا ةحنم 38 :ةيقيدصلا لهأ ةفحت «58/2 :يناثملا رشن 086 :عامسألا

 .57 :لاورز ىب ةليبق 5
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 :لاقف ءمِحّمَحي هب اذإف «تيبلا ف هطبرم ف هسرفو اموي هسلجم يف هنأ هتامارك نمو

 اودجي ملف اورظنف ءاورظنا :لاقف ءايناث محمحف ءائيش اودجي ملف اورظنف !هلاب ام اورظنا

 نم اسولف هدنع اودجوف اورظنف «يلإ وكشي هنإف ءسرفلا اذهب ام اورظنا :لاقف ءائيش
 ؟هفطتخي اًباقع سولفلا اذه /ىشخب امأ :لاقف ءهوربخخأو هوج رخخأف «جاحجدلا

 ءءاوحلا هب دعصف ءنورظني مهو «هفطتخاف باقع هيلع ضقنا ىتح همالك مت امف

 .املاس سولفلا طقسف ءهقلطأ دق هب اذإف ؟يمادق نم هفطخيأ «ةميظع ةأرحلا هذه نإ :لاقف

 اهبرضي ناك هباحصأ ضعتبل اريغص ادلو -ةريغص يهو- هتتنبا هيلإ تكشو

 اي هل لعفأ امف :هل لاقف ؟ىنبا نع هرجحتو كدلو مكحت الأ «نالف اي :هدلاول لاقف ءاهرهقيو

 ىلإ هب بهذو هفطتحاف «هيلإ همايق نم عرسأب ناك امف .يداولا يف همرا :هل لاقف ؟يديس

 :هل لاقف ؟كدلوب تلعف ام :خيشلا هل لاقف ءىتأو «هيف هب ىمرف لماح وهو ةغرو يداو

 وه اذإو ؟اذه وهأ :هل لاقو .هحانج تحت نم هل هجرحخأف «يديس اي يداولا يقف هب تيمر

 .هيلع سأب ال

 هترضحب كلذ ىعدي لعجف .هل باحصأ يف ةخيشملا ىعدا نم ضعب اموي ءاجو

 لاق مث «خيشلا حانج تحت هسأر لخدأف ءانه اه كسأر لخدأ :خيشلا هل لاقف .هرهظيو

 !ّنيجوز :لاقف ؟اهيف يذلا كلذ امو :هل لاقف «"”[ميح] لاقف ؟ىرت اذام :هل

 ءاهيلإ رظني وهو صخش عم ينزت تناكو .هريخأف ؟هلعفت يذلا كلذ امف :هل لاقف

 ؟لاجرلا دالوأ طوحت فيكف «كتميح ”0[طحت] ل :هل لاقف «"”ليكولا معنو هللا انبسحو

 .نيما هب هللا انعفن «ةئامعستو نيعستو عبس ةنس هللا همحر قوت

 يساملجسلا دولوم نب مساقلا وبأ (205)

 مساقلا يبأ ةفئاطلا خيش باحصأ ريهاشم نم ؛«يساملجسلا دولوم نب مساقلا وبأ

 فسوي نب دمحأ يديس ةيبرغملا فئاوطلا خيش باحصأ نم دولوم يديس هوبأو «يزاغلا
 .مهب انعفنو مهنع هللا يضر «يدشارلا ينايلملا

 .ضحت :ت ءس (ب) .ةميخ :م (أ)

 .173 :تارمع لآ (1)

 .ةمجرتلا هذه يحك يضحلا لقن اهنمو «300 :تارضاحملا 48 :ةيناثلا يزوحأ ةلحر :يف هتمجرت رظنا (2)
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 رشع يداحلا نرقلا لهأ

 يفيسر_للا دمأ نب مساقلا وبأ (206)

 «كسانلا حاصلا اعلا هيقفلا طبارملا ,(7يفيسرهلا لديعس نب دمحأ نب مساقلا وبأ

 نم رشع عبارلا سيمخلا ةليل ”زونمأي اضيرم هللا همحر يوت .ةرهاظ تاك ربو تامارك وذ

 .فلأو نيعبسو سمح ماع مرحما
 يباوصلا دنحأ نب ركب وبأ (207)
 (تشيضمخلا نم ؛(7ىباوصلا دمحم نب دمحأ نب ركب وبأ
 يعردلا مامإلا ملاعلا باحصأ نم ءالماع املاع اهيقف -هنع /هللا يضر- ناك

 رصتخملا" حرش "عماجلا" بحاص

 يلازوحلا دمحأ نب مساقلا وبأ (208)

 .قلأو نيعيرأو نامت ةنس ةذعقلا ىذ رتغاوأ اهب تامو «تندونب ©:ءاضفلار ىلوت .ًالماغ

 يناتكسلا ركب وبأ (209)
 ةكاردلا ةمالعلا حلاعلا ءرسفملا ئرقملا ثدحلا هيقفلا «يناتكسلا فسوي نب ركب وبأ

 .كسانلا قوصلا ققحملا ةلاحرلا .ةماهفلا

 .ايتفلا :م (أ)

 (45 :تالاجر ,194/17 :لوسعملا «35 :ةراشبلا :.38 :يكومسرلا تايفو :يف كلذك هل محرت (1)

 .151/2 :يبرعلا برغملا مالعأ

 .بونجلا يف نهلومس «برغلا يف ناشغيإ ءلامشلا يف نلمأ اهدحت «توارفات نم بونملا ىلإ عفت (2)

 .قرشلا يف تريرسن
 .257/1 :يبرعلا برغملا مالعأ ,37 :تالاجر «35 :ةراشبلا 7 :يكومسرلا تايفو :اضيأ رظنا (3)

 .تينزت قرش لامش فيضن_هلواديإ سيمح قوس برق ءباوص تيأ ةليبق يضارأب عت (4)
 ةك رحلا ؛48 :تالاجر :51/4 :لوسعملا ؛48 :ةراشبلا (38 :يكومسرلا تايفو :يف هل محجرت (5)

 . 7/2 :يبرعلا برغملا مالعأ 58 :ةيركفلا

 .47 :مقر شماهلاب هتمجرت رداصم عم 2391 :ةيركفلا ةكرحلا رظنا (6)
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 ثالث قرشملا ىلإ لحر «ءايلوألا رباكأو ءاملعلا مالعأ نم -هنع هللا يضر- ناك

 .تاجح رشع نم رثكأ جحو «سدقلل لحرو «ةديدع نينس زاجحلاو رصح رواجو «تارم
 رصم فو .فوصتلاو قيرطلا ذأ هنعو «2"”يملعلا دمحأ خيشلا نع سدقلا يف ذأ

 مالعأ نم مهريغو «ينادوسلا اباب دمحأ خيشلا نعو ؛ةلجف نبا نعو ؛يناقللا ميهاربإ نع
 سانلا محازتو ؛مولعلا نم شكارم. لصحت ام رشنف سيردتلل ردصت مث .برغملاو قرشملا
 .هتقثو هناقتإو 27[هقيقدتو] هقيقحت و هنع ذحأألل هيلع

 هبتك ضعب يف 2”ينارعشلا باهولا دبع يديس ركذ :لاقف رصم مارهأ نع لئسو
 نأ مولعملا نمو «لزانم ةعست عطق دق نآلا وهو ءاذك ةلزنم يف رسنلاو تينب مارهألا نأ

 .ةنس فلأو نيثالثو فين يف الإ ةلزنملا عطقي ال رسنلا
 نبا هللا دبع وبأ مامإلا خيشلاو «نغرملا ديعس نب دمحم يديس مالعألا نم هنع ذأ نممو

 تنقلتف «ةركسب رهاظب ةمجرتلا بحاص تيقل :"هتسرهف" يف لاق .يشايعلا ملاس وبأو ءرصان
 عفرو «نيديرملا ةيبرتل ةداجسلا ىلع سولجلاو «ةقرخلا سبلو «ةحفاصملاو «نيقلتلا ينزاحأو «هنم

 .الؤافت ؛كانبطقو كانكلس :الئاق هب عفدلاو «لبحلاب مازتحالاو ناوحإلا ةرايزل ةيارلا

 .فلأو نيتسو ثالث ةنس 27غ ابدلا باب جراح نفدو «شكارم.هللا همحر يفوت

 يوافألا دمحأ نب ركب وبأ (210)
 .طبارملا بيسنلا بيسحلا «7يواقألا دمحأ نب ركب وبأ

 .مهتاياكحو نيحلاصلا تاماركل اظفاح ءاصاصق ايكذ -هنع هللا يضرح ناك

 .هقيقرت :ن «ك ()

 ةريقك.نفدو :م1644/ه1054 ةنس قوت .دهاز هيقف ءيملعلا يسدقلا رمع نب حلاص نب دمحأ (1)

 .(219/1 :رثألا ةصالخ رظنا) .سيدارفلا
 .587 :مقر ةمجرتلا رظنا ,ينارعشلا ىلع نب دمحأ نب باهولا دبع (2)

 يهيضحلا اه درفأ ءيمالسإلا دهعلا يف اهديدحت مت ,نامورلا سيسأت نم يهو «رئازحلاب عقت (3)
 :ىلوألا يزوحأ ةلحر 2182/2 :نادلبلا مجعم :رظنا) .قرشلا وحن اهب هرورم ءانثأ اقيقد افصو

 .(13 :محكيضحلا ةلحر 6

 كلذك يمسو ؛ليسي داو ىلع فرشيو ءشكارم قرش لامش عقي «نيغابدلا باب اضيأ 'ئمسي (4)
 .(586 :شماهحلا 241 :فوشتلا :رظنا) .هلخادب دلجلا غبد ةعانص راد ىلإ ةبسن

 181/18 :لوسعملا (37 :ةراشبلا «38 :يكومسرلا تايفو :يف هل مجرت ءورزوأ ريداحملأ نيفد (5)

 .616 :ةيركفلا ةكرحلا 77/3 :ةلوزج لالح
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 .اسناؤم اسلس احيلم «قلخلا ميرك «ةسلاحجا نسح

 .فلأو 7[ةرشع] نامت ةنس /يناثلا عيبر نم عباسلا ةعمجلا ةليل هدلبب هللا همح ر قوت

 يتنكرتلا دمحم نب ركب وبأ (211)
 نيفد ©حلاص دمحم يبأ ىلإ ةبسن «©"”يدمحموبلا يتراردتلا ىنكرتلا دمحم نب ركب وبأ

 لضفلاو ريخملا تويب نم مهتييو .ةمان ةمدحن همدخو .سابعلا ابأ مامإلا هدلو بحصو

 مهخايشأ مظنو ءرصان نبا مامألا هخخيشب ءانتعاو ةبحم ديزم ةمحّرلا بحاصلو .ةك ربلاو

 (ة)ةيمجعو ةيبرع «مهحدمو مهتلسلسو

 يلمتلا يلع نب ركب وبأ (212)
 هللا يضر- ناك .ةلالهب ”تلدهحست ليزن «يلمتلا ىسوم نب يلع نب ركب وبأ

 ماع ناضمر نم 22[ سماخلا] تبسلا موي هللا همحر يفوت .اكسان ادباع اكرابم احخخيش -هنع

 .فلأو نيعبسو ةئالث

 يفاطتلا نسحلا نب ركب وبأ (213)
 -هنع هللا يضر- ناك .ةمالعلا ىلاعلا مامإلا خيشلا «يفاطتلا نسحلا نب ركب وبأ

 .نسح تمسو ةرهاظ ةنايد عم «ملعلا نونف يف اكراشم اذاتسأ

 .نيسمخحو :خسنلا ةيقب فو ءلصألا يف اذك (أ)
 . يك ومس رلا تايفو نم حيحصتلاو .سيمخلا :خسنلا عيمج يف بو

 ةيده 270 :ةلاحك مجعم ,214 :ةعصرملا رردلا «169 :مقر ةليلجلا ةردلا :يف اضيأ هل مجرت (1)

 .241/1 :نيفراعلا

 يروطنسلا نوراه نب ىسوم نع ذخنأ ءيفسأ طابر بحاص «يرحلاملا نارزني نب حلاص دمحم وبأ )2

 .(41 :فوشتلا رظنا) .م1233/ه630 ةنس فوت ثيح يفسأ

 ةرسم"ب ةفورعملا هتديصق ةصاخ «ةيرصانلا باطقأ قح يف ةيغيزامألاو ةييرعلاب حادمأ هل (3)

 .اهاب تيأ برق طالعات ةنازخب ةخسن اهنمو «د175 :مقر .ع .خ.م اهنم ,"ناوحخإلا

 .53 :تالاجر 2164/6 :لوسعملا :40 :ةراشبلا (38 :يكومسرلا تايفو :يف اضيأ هتمجرت عجار (4)

 ةليبقب تلد هسات ةيرق عقت «محللا اهيلع عطقي يتلا ةيبشخلا ةعطقلا يهو .لدهسأ اهركذم (5)

 .توارفات قرش لافش هللا دبع تيأ

 2.53 :تالاجر 4016 :لوسعملا (40 :تارضاحملا 131-132 :يسويلا ةسرهف :يف هل محجرت (6)

 .522/2 :ةيركفلا ةكرحلا (245 :ناتسبلا راهزأ
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 ةناتم ىلع لدف :ملعلا بلط يف هرمأ ءدب نع انثدحي ناكو :يسويلا يلع وبأ لاق

 .ايندلا ماطح يف هدهزو «2[هتابث]و هتنايد

 ترثعف «ةقفن يعم سيلو اهتلخدف 2”[باش انأو] ساف ةنيدم ىلإ ترفاس :لاق

 كلذ لثم ىلإ ىقبأ مث .مهدنع ىشعتأ نأ يل اولعجف «قدنف يف اندالب لهأ نم سانأ ىلع

 ينأ عم اهمايص ونأ مل نأ ىلع مدنأ لزأ لو :لاق .رهشلا وحن كلذ ىلع لزأ حلو ءتقولا

 .ليلب ليللا نم الإ لكآ مل
 يل سيلو مهقرافأ نأو ركنملا دهاشأ نأ ىلع مظعف ءاركنم مهدنع تيأر مث :لاق

 .مهيلإ تعجر ال تفلحو بارحملاو دجسملا تلخخدو «مهقارف ىلع يمزع يوق مث «توق
 .بستحأ ال ثيح نم يقزرب يلع حتف مهتقراف الو

 رامطأ يف يلالفلا فسوي ني دمحم ىلع لخد ذإ تيبلا يف موي تاذ انأ امنيبو :لاق

 ال نيدلا بحاص نإ !هللا ناحبس :تلقف :لاق «ةنايدلا لهأ نم ناكو ءةهيرك ةلاحو «ةئر

 اءولمم ادوزم هتحت نم جرحأ وه اذإف :لاق ؟لحرلا اذه نأش امف «ةلاحلا هذه لثم غلبي

 هب تجف «ريبدتلاب هاننلمع بهذلا اذه :لاق ؟اذه ام :هل تلقف هيدي نيب هغرفأف «ريناندب

 .هب يل ةجاح الف كبهذب فرصنا :هل تلقف :لاق «يعم هب عفتنتو /.هفرصأل
 ةييرغ هعم يل تعقوو «بتكلا نم ةدع -هنع هللا يضر- هنع تذعأ :ىلع وبأ لاق

 يل مّدقت نكي ملو هبنج ىلإ سلحأ تنك ينأ كلذو "ةصالخلا" هيلع أرقأ تنك نيح
 مهفأ نكأ ملف ءسلجلا ىلع ةبظاوملا ىلع ينتلمح ملعلا ةبحم اإو ءاهريغ ف الو اهيف ءيش
 نأ ةبلطلا نم هيدي نيب سلجي ناك م ضعبل قفتاف .باتكلا فصن انغلب ىتح ليلقلا الإ

 ءارهاظ احتف مهفلاب يل هللا حتف مويلا كلذ نمف «هناكم يف تسلجف «سلحملا نع رخأت
 نيب سولجلا يرحت نم ةررقملا بادآلا نأ تملعو «نيلاحلا نيب ام دعب نم بجعلا تيضقو

 .ىهتناو «تاكربلا عمجب وه كلذ ريغو ملعملا يدي
 .ةيصاخلاب ةنكمألا ضعب يف عرسي حتفلا نإ : ”يبرع نبا تاحوتف" فو

 .س كى نم طقاس (ب) .س كى نم طقاس ()

 عجار) .م1232/ه629 ةنس هفيلأت نم ىهتنا «"ةيكلملاو ةيكلاملا رارسأ ةفرعم يف ةيكملا تاحوتفلا" )1(

 ,نيدلا ييحمب فورعملا يمتاجلا ركب يبأ يبرع نب دمحم نب دمحم وهو :123/2 :نوئظلا فشك

 :رظنا) .م1241/ه638 ةنس يفوت اهبو «قشمدب رقتسا ثيح قرشلا ةرايزب ماق ءيسلدنأ فوصتم
 .(6 :يلك رزلل مالعألا ك18/ 1 :ءايلوألا تامارك عماجج 05 :ةولجلا
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 .يساملجسلا رهاط نب هللا دبع فيرشلا نع -هنع هّللا يضر- ذحأ نمه وهو

 يسانككملا يضاقلا نب دمحم نب مساقلا وبأ (214)
 .نييسانكملا ةيفاعلا نيب نم ,2"”يضاقلا نب دمحم نب مساقلا وبأ

 ىحنلا ةمئأ لاوقأل اظفاح «ةيبرعلا يف عرب ءايوحن اهيقف -هنع هللا يضر- ناك

 ملعو هقفلا يف ةكراشم هلو .ةعيدقلا نيواودلا ةعلاطمو ”حاضيإلا"و ”لمحلا" حورشب اينتعم

 .تاعارقلاو ضئارفلاو باسمحلا

 دبع سراف وبأ عرابلا بتاكلا ناكو 'ةعامجو يمودقلاو «”ربحب نبا نع ذخأ
 لكشأ اذإ ناكف ءاهحرش دصقب "يدوكملا ةروصقم" ءارقإل [اردصتم] يلاتشفلا زيزعلا
 حرش'"و .كلذ يف همدق خوسرل ةمجرتلا بحاص الإ هيف ضوافي ال بارعإلا نم اهيف ءيش هيلع
 .كلذ ريغو ,"ةيمورجلا ىلع فيرشلا حرش" ىلعو «"يدارملا ىلع ىشَح"و «"ةيفلألا

 .فلأو نيرشعو نيتنثا ةنس هللا همحر يفوت

 ينولخملا دحاولا دبع نب مساقلا وبأ (215)
 خويش نم -هنع هللا يضر- ناك ؟يفولحملا سابعلا نب دحاولا دبع نب مساقلا وبأ

 ميعن ابأ خيشلا بحص .مركلاو دوحلاو عضاوتلاو لمعلاو ملعلاو نيدلا ةمئأ نمو «ةيفوصلا

 هيلع ىصوأو هتنبا هجوزو «هباحصأ رئاس ىلع همدقي ميعنلا وبأ ناكف ءانامز ناوضر

 نم سلجم اذه مساقلا يبأ يديس روضح :هسلحب ْف لوقيو .ةالصلا يف همّدقو .هباحصأ
 6 © و اسلا . مه 0 1 1
 : ”يبارملا ىابعلا وبا لاق ةهيفو .بحاصلا /معن هللاو وهف ءانيلع هللا معن

 .ىدصت :م يف ()

 .هتمجرت رداصم عم (6 :شماغلا 9 :ةيركفلا ةكرحلا رظنا (1)

 وحنلاو نييورقلاب تاءارقلا يسرك ىلوت ءسافب ةعامجلا خيش «يراسملا ربح دمحأ نب دمحم (2)

 :مالسإلا ءاملع نم هتيقل نم ضعبب مالعإلا :رظنا) .م75-1576/ه983 ةنس فوت ,نيراطعلاب
 .(139 :ليلكأللا «10 :ةارملا 3

 .(255 :مقر .ح.خ .م) هتسرهف رظنا (3)
 -21/ه1031 يفوت ."كافصلا لهانم" هل ءروصنملا دمحأ بتاك «ةيدعسلا ةلودلا ءابدأ رابك نم (4)

 .325/2 :رثألا ةصالخ 424 :ليلكألا ,80 :افرشلا وحخرؤم :يف هل مجرت م2

 ظ .97 :ةوفصلا 286 :ناوخإلا ةفحت 0 :رردلا طاقتتا 39/1 :يناثملا رشن :يف هل محرت (5)

 ٠ع .خ .م) ناوخإلا ةفحت :هفلؤم هتاماركو هرابخأ يف فلأ ءناوضر يديس باحصأ رابك نم (6)
 .(125 :ةوفصلا «263/1 :يناثملا رشن :رظنا) .(ك 154 :مقر
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 را دل 7 3 )0 و 1 7 -

 هآارام اذإ [ريققفلار دوي

 و و 1
 ص 8 ص سس ص

 أ : 55 م أ 6 1 68 1-3

 م م

 انو )1( الإ 3 1 0_0 00 5

 7# وه

 م

 :هلوق -هنع هللا يضر- هخيش هب حدم امتو

 لب بِما ٌراَمَقَأ ةّيِؤاّصلا

 مهتؤري ىّلْجُي ْنَم لْضَْلا ةَباَصِع
 مُهْباَي هللا ْباَب '”7[مْوَقلا] ْمُه ْمُه
 يِلَمُأ ْمُهَو يِلْؤُس ْمُهَو يِتْيْغُب ْمُه

 و
 م 8 رع

 هب تيه ٍدْشَر ىلع ٌمولَي ْنَماَي

 هب ٍبولقلا يِف مّلِع داَملِع ُمْلِعْلا

 *[هَدجح] ءْرَمْلا ناّسِل يف ُهريغَو

 يْيْرُمْأتَو يناَهنت كتير دَقَو

 هب درت ءارغإب يِيْول كدَع غد
 مُهبرْشَم موقلا سأكب َتْبِرَش ولف
 ادَبأ ْمهب يِدْحَو ْنَع ُتْدِح ل ِهللاَو
 ةكشا دخلا ٍط نإ اذَه

 لست عفارشلا حاَورأ َقِفاَقَحْلا نإ
7 

 جم # م

 تمعس وأ ملعلا ترَحَح ىنبيشت ال

 © ديِطلَّسلا لايذأب ُتَقِلَع امل
 نيّدلاَو ٍملِعْلاَو ىَدُملا ىفأ يك

 نيكاَسَملا راصنأو مانألا فْهَك

 نوُرْحَم لك ُولَسَو بولقلا ْمَه

 © يي هني وسلب همر نما
 يبييوكت ٍلَدَعلا راسب تل نإ
 يييرلتو يبيوغت لوقا فرحي
 نيِزاَوَملا رثسخخ ْنِم َمَدآ ُنْبا وُجنَ

 نيّدلاَو ٍضْرَعلا ٌمْوَي َّمَدآ ِنْبا ىَلَع

 نارا حاََضَو جلب قَحلا

 نينو قريض ىلإ لويس الف

 نيِطاّسألا نيب ُهَّلَد دكا 5

 .هيقفلا :م (أ)
 ال ع

 .نييبن :م (ج) .بولقلا :ح (بر

 .براقتملا نم (1)
 .طيسبلا نم (2)
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 /) [نيواَوّدلا قل ُهَئاَبص ملِعْلب يفغَش اذ ُكفنأ الو تْحِرَب ام لب 14[

 نيكي اَيلعلا ٍةَرْضَحْلِلَو يدششُر هب ُنيِتْسأ ام يِف ُدَهْرَأ فْيكَو

 نيِداّيمْلا لك يف 0[لصحلا] اوُرَرحَأذَق ةَذباَهَج ٌراَبْحَأ مْؤَقلا نِم يِلَو

 "” نوُحِيَح ٍرْكَيب هقالُس يِرزُن يلح ىلع عوُبطَم رقأأ ّلُك ِْم
 ىدحإ ةنس قرشملل رفاس نأ ىلإ «هتيوازب هماقم ماق ناوضر يديس هخيش تام املو

 .فلأو نيتنثا ةنس كانه تامف «فلأو

 يبطاشلا يلع نب مساقلا وبأ (216)

 ةعامجلا يضاق هيقفلا خيشلا ؛«”يبطاشلا دوعسم نب مساق نب يلع نب مساقلا وبأ

 .روصنملا اهيف حدمي دئاصق هلو «يساركلاو ربانملا رمق وه :يلاتشفلا

 .فلأو نينثا ماع فوتو «ةئامعستو نيثالثو ثالث ةنس دلو

 يرملا ةدوس نب مساقلا وبأ (217)
 ,نيدلا ءاملع نم -هنع هللا يضر- ناك 9يطانرغلا يرملا ةدوس نب مساقلا وبأ

 دعب ةثالث ماع ناضمر ثلاث يف شكارم.ءاضقلا ىلو .لوقعملاو لوقنملل اعماج اننفتم

 سمخل يفوت نأ ىلإ هضرم رمتساف ؛هدلب ساف ىلإ روصنملا هثعبف «مايألا كلت ضرمف .فلألا
 عيمجو ”ىزات ءاضق يلو ناك كلذ لبقو .فلأو عبرأ ةنس لاوش نم تضم نيرشعو

 "”نسح ينيب لئابق
 . لضفلا :ح بو م 2م «س نم طقاس )0

 ضورلا رظنا) .لارأ رحب ف بصيو «ءربماب لابج نم عبني ؛(ملك 2450) ايرادومأ رهنب فرعي (1)

 .(185 :راطعملا

 (378 :ةيركفلا ةكرحلا يف اهرداصمو هتمجرت رظنا «يبطاشلا دوعسم نب ىلع :يرداقلا هبتكي (2)

 .11 :شماحلا

 ةكرحلا ,243 :ءافرشلا وخرؤم 386/1 :يشكارملل مالعإلا 574 :ليلكألا :يف هتمجرت عجار (3)

 .362/2 :ةيركفلا

 اهعقومل ارظن طيسولا برغملا خيرات يف ماه رودب تعلطضا دقو ءاقرش ملك 125 :ب سلف نع دعبت (4)

 .(275/1 :ايقيرفإ فصو رظنا) .يجيتارتسالا

 .شيفهلا لئابق نم يهو «سانكم ةنيدم نم يبرغلا بونجلا ىلإ عقت ةليبق (5)
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 كاذ ذإ ناكو «ناديز هدلو ىلإ روصنملا نذإ نع ءاشنإ يف يلاتشفلا سراف وبأ لاقو

 :ةسانكم ىلع هيبأ ةفيلخ

 يذلاو هللا اهطاح شكارم هّللاي ()ءةيلاعلا] انترضح نم مكيلإ اذه انباتكف ءدعب امأ

 هيلوت قيلي نميف رظنلا انلمعأ :ةسانكم ىضاق ةافو رب ءاج امل هنأ هللا مكدعسأ هبجوأ

 عقي ملف «نيدتهملا ننس ىلع يراجلاو «نيدلاو ملعلا لهأ نم ٍئيدلا بصنملا اذه ةيالو
 يحلاصو «ةيلاعلا انتلايإ يميدح- «نيصلخملا نييحما نيلصحم ا نيملاعلا نيهيقفلا ىلع الإ انرايتحا

 يبأ] نييضافلا ءانتمعن ليزجي نيثبشتملاو ءانتيانع ميركي نيج رختملا ةيدمحألا ةيماماإلا انتلود

 ىلع ةدئاز فاصوأ /نم امهب ماق اَمِل .ةدوس نب مساقلا ىبأو «"””[ميعنلا ىبأ نب مساقلا

 .يمامإلا يللاعلا انبانج ىلإ ةبحلا حيحصو ةمدخلا حيرصب ءامتنالا وهو ,ملعلا فصو
 يف كلذب امظننا ىتح «يماسلا ميركلا انباب ىلإ ةديدع نينس فيصلاو ءاتشلا ةلحر لامعإو

 .هرخآ ىلإ ءانتيانع هتلمش نم كلس

 يئالدلا ركب وبأ (218)
 © ركب يبأ نب دمحم يديس ريهشلا ةمالعلا ملاعلا دلاو ,"”ىطوحملا ىئالدلا ركب وبأ

 -هنع هللا يضر- ناك و .امرك و ءاخسو ءاملحو انيدو ءالمعو املع برغملا ءاسؤر دلاو
 هسبلأو ءيشكارملا رمع يبأو «”يرعزلا كرابم نب دمحم يديسك خياشملا رباكأ بحص
 يفوت نأ ىلإ هترايز مزل ناكو .توكلملاو كلملا نع يل فشوك اهينسبلأ امل :لاقف «هتيقاط

 داعف ملسو هيلع هللا ىلص يننلا ىلع ةالصلاب لغتشاف «هلاح روتفب سحأف ءرمع وبأ خيشلا

 .هلاح هل

 نوكربتي هيلع سانلا محدزاف «قيرطلا موسر هب هللا ايحأ نمم -هنع هللا يضر- ناكو
 يبأ هخيشك مهزانم سانلا لزنيو «هدالب ف دهعي مل يذلا ماعطلا معطي هللا همحر ناكو .هب

 .ءاود هقمحل امف ءاوس سانلا لعج نم :لوقيو .رقفلا ىشخي ال نم ءاطع يطعيو ءرمع

 .طو ت نم طقاس (ب) .ةيلعلا :ك (

 :ةهزتنلا «56 :رردلا طاقتلا 63/1 :يناثملا رشن «223 :ةآرملا 8 :عامسألا عتمم :يق.هل محرت (1)

 .45 :ةيئالدلا ةيوازلا 46 :ةوفصلا 2580 :ليلكألا «5

 .429 :مقر ةمجرتلا رظنا (2)

 .419 :مقر ةمجرتلا رظنا (3)
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 دالوأ نيب نعفلا تعقو امل مالسإلا ةعور هللا هب نكس نم -هنع هللا يضر- ناكو
 (9هقرط تدسناو «هراطقأ تملظأو «برغملا قفأ دوساو ءروصنملا

 نم مولظملا فصني ام ةماعلاو ةصاخلا دنع هاحلا نم هل -هنع هللا يضر- ناكو

 .هيلع مهفلؤيو ريخلا ىلإ مهدريو «فورعملاب رمألا نع مهفلتسيو «يناحلا هب عدريو «ملاظلا
 اييرق اولزن مهدالب نم اوبره امل ةزكاكعلا نإ ىتح امرك اميحر -هنع هللا يضر- ناكو

 ا ءسودكم ةيوازلا عرز انه :مهمل لاقف 107 ام] هل اوكشف «ةقاف مهبو «هتيواز نم
 مث ءرافكو قاّسف ءالؤه نإ :هل لاف ءىكبف دمحم يديس هدلو ريبك كلذ ركنأف ءاولكو هنم

 ذختأ نأ ديرأ ا ع يم ب تول يا يوما

 .مهيلإ تعنص يذلا ريخلا اذهل هعاتم اودر ءمهيلإ تبتكو اموي انيكسم اوبلس اذإف ءاذي مهدنع

 .دحلاو دعلا توفت -هنع هللا يضر- هتاماركو

 /ىدحإ ةنس هللا همحر قوتو :ةئامعستو نيعبرأو ثالث ةنس -هنع هللا يضر- دلو

 .ءالدلاب هتيوازب نفدو ء«فلأو نيرشعو

 ينارفإلا مساقلا وبأ (219)

 .الماع املاع اهيقف -هنع هللا يضر- ناك 2 ينارفإلا ىلع نب مساقلا وبأ

 يلالمسلا مساقلا وبأ (220)

 .ةلالمس 9ع رذأب نوفدملا هب كربتملا طبارملا "”هساقلا وبأ

 يلاتشفلا دممحأ نب مساقلا وبأ (221)

 .مهيان ام :ك (أ)

 :يف دالبلا ىلع هعقوو عارصلا ليصافت رظنا ءروصنملا ءانبأ نيب مكحلا ىلع عازنلا ىلإ ةراشإ (1)
 .190 :ةهزنلا «ةقرفتم عضاوم يف سداسلا ءزجلا :اصقتسالا

 رظنا) .ةلالع“ ةليبق ىلإ لقتنا من , .نارفإب تركنات يداو طسو ةيرق هرمأ ةيادب ف نكسي ناك (2)

 .(41 :تالاجر «43 :اثيدحو اهيلق غيليإ ء13 :يك ومسرلا تايفو :كلذك

 . يك ومر لا تايفو نع القن 28/11 :لوسعملا يف اضيأ هل محرت )03(

 :انه اهب دوصقللاو «ةيلبحلا فارعألا ىلع قلطتو ءعارذلا يأ «ليفيإ هدرفم ؛"نْاَعيإ' ايلحم قطنت (4)
 .لالمس واديإب ة ةيرق

 (252 :نيتاسبلا راهزأ :578 :ليلكإلا «124 :رردلا طاقتلا «49/2 :يناثملا رشن :يف هل محرت (5)

 .493 :ةيركفلا ةكرحلا
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 .انامز ءاضملا ىلوت ءاهيف عابلا عساو ,مولعلا ف اتنفتم

 يف ةموظنم" :هل ؛ارثنو امظن فيلآت هلو .هريغو يسافلا يبرعلا يديس نع ذحأ

 باتك اهب مظن «['ءايلوألا]و نيعاوطلاو ءامكحلاو ءابطألا مالكو ةيوبنلا ثيداحألا نيب عمجلا
 تايبألل حرش" هلو ."طسولا يلاخلا سمخملا يف ةموظنم" هلو ءكلذب باطحلا خيشلا

 (©كلذ ريغو ءادج فيطل حرش وهو ,27"رايدلا سيداوقل ءاملا مسق ةيفيك يف ةروهشملا

 .هريغو غرملا ديعس نبا هنع ذأ

 .فلأو نيسمحو عست ةنس هللا همحر قوت

 ىيلي_ فلا دمحم نب مساقلا وبأ (222)
 ,2يزوزربلا ييغيهفلا رابحلا دبع ظفاحلا ملاعلا نب دمحم ملاعلا نب مساقلا وبأ

 .نيدلا يوقلا حلاصلا يلولا ءريهشلا ةمالعلا ملاعلا

 ذحأو قافآلا يف لاح «ءايلوألا لضافأو ءاملعلا رباكأ نم -هنع هللا يضر- ناك

 .هنع سانلا ذعأو اهئالضفو اهئاملع نع
 ,2'[يركبلا] دمحم يديس ريبكلا فراعلا قيرطلا يف هخويش ةلجأ نمو

 .مهريغو «”يداصلقلاو 2©قوزرم نباو ءيسونسلاو ,”![نوقدلاو] ءيسيرشنولاو

 .فرشو نيدو ملع تيب هيهفب -رابحلا دبع ونب يأ- مهتيبو
 .ةوفصلا نم كردتساو «خسنلا عيمج- نم طقاس (ب) .ءابوألاو )0

 .اهنم لقني يلا ةوفصلا نم حيحصتلاو «يوندلا :خسنلا عيمج يف (ج)

 نم هعاجج ام ىلع باوحجج نع ةرابع وهو . سوداقلا وأ ةيقاسلا ىلع ضورفملا ةمسق ةنقق :هاعمس (1)

 .عومجب نمض كيراذا ةنازحت طوطنخم .م1647/م7 ةنس هفلأ . يسدادلا دمحم نب ىلع

 ةنس اهفلأ ءتيب 1400 نم فلأتت ةزوجرأ يهو «"حالصلاب جاشمألا ظفالو جازملا ظفاح" :هل (2)

 رظنا) ...ةسدنهلا يف ةلاسرو ءباسحلا يف ريسكإلا «(1705 :مقر .ع.خ.م) م1629/ ه8
 .(/3 :نييورقلا عماجج

 .10 :شماهلا «514 :ةيركفلا ةكرحلا :يف هتمجرت رداصم رظنا (3)
 عماج ةباطخ ىلوت .يزاغ نبا نع ذخأف اساف مدق «لصألا يسلدنأ «نوقدلا دمحم نب دمحأ (4)

 :ةوذملا 277/1 :يناثملا رشن 2136 :ليلكإلا :رظنا) .م1515/ه921 ةنس سافب قوت «نييورقلا

 .(248/3 :ةولسلا 2
 .284 :مقر.ةمجرنلا رظنا (5)

 .(508/2 :نييورقلا عماج :رظنا) .م1539/ه945 يفوت «تقوملاو هيقفلا ءيداصلقلا دمحم نب دمحأ هلعل (6)

 رظتا) .سافب ةسرادألا مكح راثدنا دعب ُهليهف ىلإ ترجاه «نييريغدولا نم ةيسيردإ هر )7

 .(514 :ةيركفلا ةكرحلا
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 .فلأو نيرشعو ىدحإ ةنس هللا همحر يفوت
 نايز نب ةزع وبأ (223)
 تامارك هنع رثؤت ةَبّيغلا هيلع تبلغ -هنع هللا يضر- ناك (7نايز نب ةزع وبأ

 , 9طارشلا دوعسم يديس هخيش ةضور يف موي تاذ ءارقفلا نم ةعامج عم ناك هنأ اهنم

 ىتح هنثج تمظعف «لاح هيلع دروف «ملسو هيلع هللا ىلص يبلا ىلع ةالصلا يف ذأو

 .هتثج ربك نم بجعتنو انايع كلذ رظنن نحنو :ربخملا لاق ءاهنم تجرحو ةضورلا تألم
 اهيلع ظفاحأو اهب حبسأ تنكو :ةحبس يناطعأ :لاق هباحصأ ضعب نأ اهنمو

 (©ةقريب انك املف «ئقرافت الو .تعجر مث تججحف جحلل ترفاس نأ ىلإ «ةكربلل
 نزحو ميظع فسأ اهب ئقحلف ءلحارم. اهنع تدعب ىتح اهب رعشأ حلو «ئم تطقس

 هنأ /تنظو ؛هيلع تملسو يدي نيب فقو ةزع يبأ يديسب اذإف يشمأ امنييف «ديدش

 نع باغ مث ءاهطوقس ىلع تنزح :يل لاقو ءاهنيعب ةحبسلا ٍئلوانف «جحلا ""[ديري]
 .ةريثك هتامارك و ءطق هاندقف ام :اولاقف «هنع تلأس اساف انلخد املف .هرأ لو هتبلطف

 .هريغو طارشلا دوعسم يديس نع ذخأ

 .روكذملا هخيش حيرض نم اييرق نفدو «فلأو نيعبسو تس ةنس هلا همحر قوت
 ةشوللا نبا دمحأ نب مساقلا وبأ (224)

 (©9ينايفسلا ةشوللا نبا دمحأ نب مساقلا وبأ

 تاحطشلاو ةقداصلا لاوحألا لهأ نمو «هللاب نيفراعلا نم -هنع هللا ىيضر- ناك

 ماهف «ةينابرلا ةيانعلا هتبذج مث ,مهناعجشو هتليبق ناسرف نم الوأ ناكو .ةيقوشلاو ةينافرعلا

 نيتنس وأ ةنس ةولخلاب سنأيو ءشحولا فلأي راصو .هلهأ نع باغو «ةيربلا يف ههجو ىلع
 ءاليلق مهدنع ثكم هب اوتأ اذإف «هبلط يف اوبكر هتفصب "”[هلهأ] ربخم ربخأ اذإف ءرثكأ وأ

 .اليوط انامز هلاح اذكه «كلذ لثمل داع مث

 .ت نم طقاس .(ب) «ىل.كارا 5ك ()

 .149 :ةوفصلا 2157/2 :يناثملا رشن :يف هل مجرت (1)

 .478 :مقر ةمجرتلا رظنا (2)

 محعم عجار) .يزاغنب اهتمصاعو «ةتريس جيلخخ ىلع فرشت ةيبضه ةقطنم «ةقرب جرم وأ ةقرب (3)
 .(388/4 :نادلبلا

 .105/7 :اصقتسالا 2158 :ةوفصلا «171 :رردلا طاقتلا 72 :يناثملا رشن :اضيأ عجار (4)

-181- 



]138[ 

 دقو «هنع اوماقو ضبقنا لاخلا هيلع درو اذإف «ءارقفلا سلاجيو ءرقتساو هنطول عجر مث

 يضقو «نولايي ال نمم ماوقأ يمع دقو .هلاوحأ يف طق هتروع رت مل كلذ عمو «هنع هبايث قزمي

 .لاحلا كلت يف -هتع هللا يضر- هنع نودعي سلنلا راص مث ؛مهنيح نم اهتيؤرب مهيلع
 ءاملا يف سلجي ؛هيلع تبلغو هيلع لاوحألا ترثك امل -هنع هللا يضر- ناكو

 نأ هرابخأ نمو .هرمع رخآ وحصلا هيلع بلغ مث «ءاملب دربي ةليوط ةدمل ناجلخلاو جورملاو
 ةضورلا هاحت نوسلجي اوناكو «ةفرشملا ةنيدملاب اورواجف «هنذإب جحلل اوبهذ هباحصأ نم ةعامج

 لاح ةئر ف رامطأ اهيلع ةأرماب اذإف ءمهاح ىلع اموي ”[اوثيلف] «هربخب نوثدحتيو «ةفيرشلا

 كلذ اوبتكف «مويلا ةينابطقلا ”'[كردأ] هنإف اورشبأ ءمساق ريغ نوفرعت ال متنأ :مهل لوقت
 .ملعأ هللاو «ةأرملا هيف مه تلاق يذلا مويلا كلذ هلاح نكس هنأب اوربخأ اومدق املف «مويلا

 يف اهلعج بارت نم ةضبق هاطعأ خيشلا هعدو املف «ةريثك نويد 595 هدصقو

 .هنع هللا يضر خيشلا ةكربب ابهذ اريت هدجو /هراد لجرلا غلب املف «هبوث فرط

 ترسل دمحم يديس نب مالسلا دبع يديس نع -هنع هللا يضر- ذحأ

 .رصحنت ال -هنع هللا يضر- هتاماركو .هبحصو «سافب "ريدي يديس يقلو ؛هبحصو
 يداو ةفض ىلع نفدو 00 فلأو نيعبس و عبس ةنس نابعش يف ىلاعت هللا همححر قوت

 .كانه ةبق هيلعو ,7وضرأ

 يسيخدلا ىبحي وبأ (225)
 ةقداص لاوحأ اذ -هنع هللا يضر- ناك .حلاصلا يلولا ؛”يسيدلا ىيحي وبأ

 .ينوهرزلا ةرخص بحاص نا نب ىسوم يديس نع ذخأ .ةينابر رارسأو

 .هاطعأ .تن (بن) .اولسف . سس قو .اونسلأف .ح م ١)

 .421 :مقر ةمجرتلا رظنا (1)

 .م1626/ه1035 يفوت ءيسافلا دمحم نب نمحرلا دبع نع ذخخأ ,حلاص هيققف وهو «يرديلا ىلع هلعل (2)
 .(85 :رردلا طاقتلا 2265/1 : يناثملا رشن :رظنا)

 /ه1097 ةنس يرصانلا اهلعج امنيي يشهيضحلا دنع امك ه1077 ةنسب هتافول يرداقلا خرأ (3)
 .يرداقلا دنع ءاج ام اححصم م06

 .تهب رهن دفاور دحأ (4)
 :42 :ةوفصلا «58 :رطاعلا ضورلا «38 :رردلا طاقتلا ]1 :يناثملا رشن :يف كلذك هتمجرت رظنا (5)

 .262/2 :ةولسلا

 .501 :مقر ةمجرتلا رظنا (6)
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 ءاعرسم موي ةرجاه يف خيشلا هءاجف «نبللا عيبي ناك هل ابحاص نأ هتامارك نمو

 اذإف رظنف !اذه ل نبللا بحاص ردي ملو نبللا قيرأف «نبللا ةيباخن هب رسكف ارجح ذحأف

 .كلذ ةمكح ملعف «ةيباخلا لفسأ يف ةتيم ةيح يه

 لخد ىتح «ءالغ نمز ناك و «سانلا هعبتف ازبحخو احخوبطم امحل اموي ىرتشاو
 ادي اهوانيو زبخلا نم نيتعطقو محللا نم ةعطق ذحأي لعجو سلجف «نيناحملا دجسم
 .فرصناو غرف ىتح ءاذكه ضرألا نم تحججرخ

 كلذ هيقفلا ركنأف ءائيش عنصي هآرف اموي '”لالج نب دمحم ةمالعلا هيقفلا هيلع رمو

 :هل لاقو خيشلا هفشاكف ءاذه ريزعتب تيتفأل ايتفم تنك ول :هرطاخ يف لاقو .هسفن يف

 .هيلع راكنإلا نم هيقفلا باتف ءىوتفلا ىلوتت فوس

 .دحاو تيب ف ناوضر يديس عم نفدو «فلأو رشع ةنس يقوت
 يسافلا نيدم وبأ (226)

 ,مامهملا ةمالعلا ملاعلا انخيش 2 يسافلا رداقلا دبع نب دمحم نب دمحأ نب نيدم وبأ

 .سافب نييورقلا عماج بيطخت ع رابلا بيطخلا «غيلبلا حيصفلا «ءابدألا بيدأ

 اباتك فلأ ءكلذ يف هجسن ديحو «هنامز لهأ أشنأو «سانلا حصفأ هللا همحر ناك

 .انل هزاجأ دقو :©20"بيرألا ةفحت" هامس بادآلا يف ابيجع الفاح

 .فلأو ةئامو نينامثو ىدحإ ةنس نابعش رشاع يف هللا همحر فوتو

 ,"ةيسطارقشلا ةديصقلا" حرشو 9["بطمخ] ةعومجم" باتك هللا همحر هفيلآت نمو
 .ىصحت ال راكذتلاو ظعولا يف ةريثك ديياقتو ."مكحلا ف مكحملا"و

 ءنييورقلاب سيردتلاو ةمامإلاو ىوتفلا ططخ ىلوت «يناسملتلا لالح نب نمحرلا دبع نب دمحم (1)
 9 :نساحملا ةآرم :عجار) .م1574/ه981 يفوت «تنادوراتب ريبكلا عماجلاب سيردتلل ردصت امك
 .(26/2 :سافنألا ةولس «21 :دئاوفلا

 355 :رونلا ةرجش «181/4 :يناثملا رشن :يف اضيأ هل محرت «نيدم ابأ ىنكي ءدمحأ نب دمحم (2)

 غوبتنلا 290 :ةيولعلا ةلودلا دهع ىلع ةييدألا ةايحلا «39 :افرشلا وحرؤم 2323/1 :ةولسلا

 .36/1-39 :يبرغملا
 م1912/ه1330 ةنس ةيرجح ةعبط عبط ؛ةطوطخم خسن هنم دجوت «"بيبللا ةهزنو بيرألا ةفحت" )3(

 .ةحفص 119 ف
 .274-275 :ةييرغملا تاعوبطملا مجعم :يف هتافلؤم ىقاب رظنا (4)
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 /.فلأو ةئام دعب ةرشع ىنثا هللا همحر هدلوم ناكو 139[

 يتخزيتلا يلع نب ركب وبأ (227)
 يلولا كسانلا ؛لماعلا ملاعلا انخيش 27 يخزيشتلا ركب يبأ نب يلع نب ركب وبأ

 هبحصو «رصان نبا دمحم نب سابعلا يبأ بطقلا هللاب فراعلا ملاعلا مامإلا نع ذأ .حلاصلا

 فوت ىتح هدنع ماقأو «ةيوازلا يف هدنع هتاوخأ ىدحإ خيشلا هجوزو «ةلواطتم ةريثك نينس
 .هللا همح ر خيشلا

 ؛يززرولا هللا دبع نب دمحأ نب دمحم هللا دبع يبأ ةمالعلا خيشلا نع اضيأ ذحنأو

 ققحلا ظفاحلا خيشلا نعو :”0[يغدتلا] ميركلا دبع ةمالعلا نعو «ريغصلاب فرع

 (©7ةيرصانلا ةيوازلا مالعأو ةمئألا نم مهريغو ,يكوتشهلا يزُحأ دمحم نب دمحأ يديس
 .هنع هللا يضر تورحتمتب

 نع فلأو ةئامو نيعبسو عست ةنس ةدعقلا يذ عباس سيمخلا ةليل هللا همحر يفوتو

 ديسلا عم نفدو ءنوصحي ال ريثك قلحخ هيلع ىلصو «ةنس نيعستو سمن وحن ةيلاع نس
 (©نايدولا ةربقمب ةفورعم ةرونم ةكرابم ةربقم يف 7”2[سانكلوب]

 .سانكلا نب :س (ب) .ييغرتلا :س كك (أ

 .162/1 :يبرعلا برغملا مالعأ 272 :ملعلا تالاجر :يف كلذك هتمجرت عجار (1)
 ردصت «جاحلا نبا دمحأ نع ذأ ثيح ساف ىلإ لمحترا مث .ةساملجسب يسودنقلا نع ذأ (2)

 مالعإلا 236 :ةليلجلا ةردلا :عجار) .م26-1727/ه38-1139 ةنس اهب يفوت ءرصمم سيردتلل
 .(318 :ناتسبلا راهزأ .449 :ةعصرملا رردلا ,33/6 :يشكارملل

 ءاملعلا نم ةعومجم يقل ثيح قرشلا ىلإ لحر «يسويلا نع ذأ ءيغدتلا يلع نب ميركلا دبع (3)

 -166 :رهازلا ضورلا :رظنا) .م1720/ه1132 ةنس يفوت «ةيرصانلا ةيوازلاب ةصاخنو ةعردب رقتسا
 .(39 :ةليلحا ةردلا ,249 :ةعصرملا رردلا 7

 .م17/ه11 نرقلا ةياهن يف رصان نب دمحأ نب دمحم نب دمحم اهسسأ «تورهمات اهزكرم (4)
 قف ةيوازلا تفرع دقو .يراصنألا ميهأربإ نب دمحأو نيسح نب هللا دبع ةذمالت صخأ نم ناكو

 اراشتنا فرعت تئتف ام ةيفوص ةقيرطل اعبنم تحضأ امك ءايملعو اينيد اعاعشإ ةفيلخلا دمحأ دهع

 .هجج راحخو برغملا لحخاد

 - 80لتو (1/1.): "أه كقمانا3 لع 1 ةقتع ان[, 111: 4 عزان عد 5ء8ءرعودب ومع. 4, 8.

 - 113111111010501 (4.): "52101ءاغ, 8ونانوزع تأ 50ع16اغ, "13كم 0ا016 تالع 2711 كا 22/111 516عءأ6ق"

 111: لك.ط.ىد.('.. .0 131-400/١

 رظنا) .ديف تيأ نم هلصأو «ةريثك تامارك هنع رثؤت ءريبك حلاص «سانكلاو كس فرعي (5)

 .608 : :مقر ةمج را ِق اضيأ يتأيس .(4 :يلالغا تايفو

 .ت وارفات قرش لاش «لوراه تيان نفاسيإ ةليبق ىلإ ةبسن ْنفاَسيإ ةملكل بيرعت (6)
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 .ملسو هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع ملسو هللا ىلصو ؛ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ءابلا فرح

 يسدتلا ركب يبأ نب دمحم نب ةكرب (228)
 "7 يسدتلا ركب يبأ نب دمحم نب ةكرب

 ءاكسان ادباع «تاياورب ايلات «ىلاعت هللا باتكل ائراق اذاتسأ -هنع هللا ىضر- ناك

 يسانكملا يرصب (229)
 افراع ءايفوص احلاص ءالماع املاع اهيقف -هنع هللا يضر ناك 9 يسانكملا يرصب

 (4!ةسانكم نم ءماحلا دجسملاب بطخي ابيطخخ .هللاب

 عاونأب هنع نوثدحتي ةسانكم نم لضفلا لهأو «سانلا سوفن يف ريقوتلاو ميظعتلا هلو

 |راريسأ اهل نأ يعديو ؛كانه ةأرما نع فوصتلا قيرط ذأ هنأ معزي هنأ ريغ «تاماركلا نم

 ةنس يف ةايحلا ديق ىلع نآلا وهو :لاق رشانلا ةحود" بحاص هلاق «ملعأ هّللاو ءبقانمو

 .رشاعلا نرقلا نم نينامثو سمخ

 يتشض_لوألا دمحأ نب ةكرب (230)
 ل ةيرقل ةبسن ,7يتشض خلو ألا دواد نب ناميلس نب دمحأ نب ةكارب

 تايفو :يف هل محبرت .ةيدعسلا ةلودلا ةدمعأ نم «تنادورات قرش بونج « يسادين ةدلب ىلإ ةيسسن (1)

 .24 :تالاجر 48 :ةراشبلا ,38 :يكومسرلا
 ةرد «204 :ليلكإلا ,84 :ةحودلا :اضيأ رظنا) .م1583/ه991 يفوت ءيرصب نمح لا دبع نب دمحم (2)

 .(292/1 :سراهفلا سرهف ,28/4-34 :فاحتإلا ,226/2 :لاجحلا

 افصو ناديز نبا هفصو «يييرملا ءايركز وبأ ريزولا هانب ءنييعداربلا باب نم جراخلا نيمي ىلع عقي (3)
 فيطللا عزنملا «105 ,92/1-94 :فاحتإلا :عجار) .ةيبرغملا دجاسملا ربكأ نمض هلعجو اقيقد
 .(342 :(ج 595 :مقر .ع.خ.م)

 اميف ةمحتلم ىرق ةدع نم نوكتتو «ةتانز لئابق نم عرف يهو «ةسانكم ةليبق لبق نم تسسأت (4)
 مجعم :عجار) .هيلإ بسنت اذهلو «نوتيزلا راجشأ ةصاخو ةريثك نيتاسب اهب طيحت امك ءاهنيي

 .(214/1-216 :ايقيرفإ فصو «181/5 :نادلبلا

 .اهيلإ انعجر ىلا رداصملا يق هتمجرت ىلع فقن م (5)

 .طاوسرت بونحج ءزونامأ ةليبق يضارأب عمتو «.تشيضخح وأ ةيرق ىلإ بسني )6(
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 نيحلاصلل ابحاصم هللا ءايلوألو هلل ابحم اكسان ادباع الجر -هنع هللا يىضر- ناك

 ايح هب اكربتم انيد ءاريخ امركم .هفئاظول امزالم «تادابعلا يف ادهتحم «هتقو لاحرو

 /.اتيمو 140
 ةنس هللا همحر «ملعأ هللاو فوتو «هدالوأ هل دلوف ةئامعستو نينامثو ةعست ماع جوزت

 .فلأو عست

 بويأ نب ةكرب (231)
 هنع هللا يضر- ناكو .27تحزت لفسأ ”ييحزت يداو نيفد «"”بويأ نب ةكرب

 همحر يقوتو .هتام دعبو هتايح ف هب كربتي «نيروهشملا نيدباعلاو نيح اصلا نم -هب انعفنو
 .تاقثلا ضعب انل هب بتك ام ىلع ةئامعستو نيسمخو ةعبس ماع بحر يق هللا

 اهلا ةفحر تلا رداصملا يف هتمجرت ىلع فقأ م )غ1(

 .تسكلا لب مهتم مكر «تناملستن يري ةيرق ىلإ ةبسن (2)

 .توارفات زكرم لام «نلمأ ضوح ىلع لطم تسكلا لابحل يبونجلا حفسلا يف عقت (3)
-186- 



 .هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع ملسو هللا ىلصو «ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ميجلا فرح

 يقيلطلا فولخم نب رباج (232)
 ايلوو ءالضاف اخيش -هنع هللا يضر- ناك ؟”يقيلطلا يحايرلا فولخم نب رباح

 .ةميظع ةكرب هماعطل تدهوشو «ماعطلا معطي ءامبرك اك رابم

 اوجد اع مهنأ همنغ ةاعر نم دحاو ريغ نثدح :9يسافلا يبرعلا يديس لاق

 بحص دق ناكو .اهيف نوكشي الو اهنوفرعي اهنيعب منغلا يف اهنودجي دغلا نمو «ةاشلا

 .ماعطلا ماعطإ يف ةغلابملاو ءاطعلاو لذبلاب هرمأي ناكف «هيلإ بستناو نساحلا ابأ خيشلا
 نيالا را قلا بع نب ناي ضو الزأ يسع تدع للا ىنترح قا

 هرمأ نأ ىلإ مهفي ال وهو ءنساحملا يبأ ةبحصب هل ريشي ناكف 007 نبا باحصأ
 .ةدارإلا هل بلسو ةحيصف ةحارص هتبحصب

 ىلع ادلزنف ©ماهلس يبأ ةرايزل بكر يف انمدق :لاق ؛©0”نساحلا ةآرم" يف ركذو
 نم ديهج دهج دعب انلصوف «ماهلس يبأ يديسل ابيرق هلزنم ناك ذإ «ةمجرتلا بحاص
 :لاقف ءرطملا فاخن :هل انلقف «مايأ ةثالث يدنع ”[اوميقت] نأ دبال :لاقف ءراطمألا فدارت

 ةماقإ انل تضرعو انمدق مث .هدنع انمقأف «ساف ىلإ اولصت ىتح رطملا عفر مكل تنمض

 .ترطمأو اهموي نم ءامسلا تميغ اساف انغلب املف «قيرطلا يف ىرأ

 .فلأو ةثالث دودح يف يفوت
 اوت مر

 طاقتلا 48/1 :يناثملا رشن «134 :عامسألا عتمم 221 :ةأرملا :يف هل مجرت «قيلط برع ىلإ ةبسن (1)

 .100/3 :يشكارملل مالعإلا «17 :ناتسبلا راهزأ «41 :ةوفصلا :«205 :ليلكإلا 22 :رردلا

 ' | .604 :مقر ةمجرتلا رظنا (2)

 يف ٍفوت «لكلا يداو ىلع فيرظ يبأ نيفد «سانكم زاوحأ نم «يراتخملا دواد نب رمع نب دمحم (3)
 .(45 :ةيقيدصلا لهأ ةفحت (83 :ةحودلا :عحار) .رشاعلا نرقلا نم يناثلا فصنلا

 . 00 :مقر ةمح وبلا عجار )4

 «قرزألا يبرعلا ةعبطم «سافب رجحلا ىلع تعبط ."نساحلا يبأ خيشلا رابخأ نم نساحمل ةآرم" (5)
 | .ةحفص 240 ف م1906/ه4

 .(47 :برغملا ءايلوأ ريهاشم ف برطملا 40 :ةآرملا :عجار) .برغلا ءاعبرا قوس نم ملك 40 دعب ىلع
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 .هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع ملسو هللا ىلصو ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 0ع احلا فرح

 يكومرلا دواد نب نيسح (233)
 '”'يييتاغتلا /يكومسرلا ىبحي نب دمحم جاحلا نب مساقلب نب دواد نب نيسح
 هقفلا يف عاب هل ءاعسوتم مولعلا يف انتفتم الماع املاع -هنع هللا يضر- ناك

 .احاص ايلو اكسان ادهاز اعرو -هنع هللا ىضر- ناكو .امهريغو ريسفتلاو

 حرش" و «"يعرفلا بجاحلا نبا رصتخم حرش"و :"ةلاسرلا حرش" :اهنم فيلآت هل

 ةنحللا فاصوأو ةيديحوتلا ةديصقلا حرش"و ءيسونسلا ديز يبأل ”"ةعامج نبا عوبب مظن
 (”7كلذ ريغو «ىيحي نب دلاخ يديسل "اهروحو

 ””يلمتلا يلنوتلا دواد يديس -هنع هللا يضر- هخخويش نمو
 عبرأ ةنس مرحملا نم رشع عبارلا ةليل وأ ةعمدلا موي هللا همحر ”نيتغاتب هرادب يفوت

 ٍقو] .يلالمسلا يفيرخلا ميهاربإ يديس هيقفلا هذيملت طخب دجو اذك «ةئامعستو ةرشع

 يفوتو «ةرشاعلا ةئاملا نم ةرشع عبرأ ةنس مرحملا نم رشع نماثلا ةعمجلا موي :'7'[هظفل
 .ةئامئامتو نيعستو سمخح ةنس يسونسلا فسوي نب دمحم مامإلا هحيش

 يلمتلا ميهاربإ نب نيسح (234)
 ديفح ؟”ميهاربإ نب رابجلا دبع يديس وخأ (يلفدلا يلمتلا ميهاربإ نب نيسح

 .ربكألا يلولا "دلي نب رابحلا دبع يديس

 :لوسعملا 229 :ةراشبلا ,39 :يكومسرلا تايفو «18 :يليقعبلا بقانم :يف كلذك هتمجرت رظنا (1)

 .19 :تالاجر «129 :ةملاعلا سوس 8
 .عومجب نمض فيرازأ ةنازخب ةطوطخم ةحخخسن هنم (2)

 .179 :ةملاعلا سوس يف هبتك ةحئال رظنا (3)

 .264 :مقر ةمجرلا عجار (4)

 .لالمسواديإو ليقعبواديإ دودح يف يزنأ ءقرش عقت (5)
 .22 :تاالاجر 239 :ةراشبلا 9 : يك ومس رلا تايفو :يق هل محرت (6)

 .566 :مقر ةمجرتلا رظنا (7)

 .653 :مقر ةمجرتلا رظنا (8)
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 .ةئامعستو نينامث دودح يف يفوت .احلاص ايلو اطبارم اهيقف -هنع هللا ىيضر- ناك

 يدادجسملا ينيكرزتلا دمحم نب نسحلا (235)
 هللا يضر- ناك .نسحلا جاحلاب فرعيو ,”يدادجسملا ٍنيكرزتلا دمحم نب نسحلا

 .هتافو دعبو هتايح ىف تامارك هنع رئؤت «ةك ربلا روهشم احلاص الجر -هنع

 دبع نب دمحأ يديس ريبكلا هيقفلا 06هيدلبل] ارصاعم -هنع هللا يضر- ناكو

 :هيقفلا هل لاقف .هدسج نم اعضوم نسحلا جاحلا كحف اموي اسلج امهنأ ىكحي .نمحرلا

 ءطقسي جلثلاو نفدو تام نأ ثبل امق !اجلث تككح امنإ :لاقف ء«ءيش عضوملا يف ام

 اهكح دق هنإف اهوليزأ :هيقفلا لاقف ءنفكلا نم كحلا عضوم ىلع جلثلا نم ةعطق تعقوف

 هيلع نش ناكو «هيقفلا خيشلا ةايح يف -هنع هللا يضر- تام هنأ ىلع لدي اذهو ءلبق

 .اريثك هلجيو
 دمحم نب نسحلا جاحلا يديس نيدلا ريجخلا مسق :هيقفلا ظفلب اكص انيأر دقو

 .خلإ ءامهلاومأو امهدالوأو هجوزو

 يواشوشلا يلع نب نيسح (236)
 دئاوفلا" بحاص ؛”يواشوشلا يليصولا يجارجرلا ةحلط نب يلع نب نيسح

 نيحلاصلا هللا ءايلوأ نم -هنع هللا يضر- ناك / . اهريغو 27)"ةليلحلا تايآلا ىلع ةليمجلا

 هيلع هللا ىلص نيلسرملا ٍدّيَس ٍةنُسل نيعبتملاو ءنيدلاو ملعلاب نيروهشملاو «نيقتملا هدابعو
 (©”سوس يداو سأرب روهشم -هنع هللا يضر- هربقو «نيعمجأ هتمأ ىلعو ملسو

 سانلا هب كربتي «هتافو دعبو هتايح يف ةرهاظ هناك ربو -هنع هللا يضر- هتاماركو

 .ينغت هترهشو «حلاصملا بلحو دئادشلا عفد ف هنودصقيو

 . خيشلل :ل «س 1 ِق )0

 .24 :تالاجر «279/13 :لوسعملا :يف كلذك هتمجرت عجار (1)
 سوس «160/4 :ةلوزج لالخ 110 :جاهتبالا لين 2244/1 :لاجحلا ةرد :يف اضيأ هتمجرت رظنا (2)

 .173 :جاتحما ةيافك 214 :تالاجر «177 :ةملاعلا

 .فاقوألا ةرازو لبق نم 1989 ةنس تعبط «ةيبرغملا تانازخلاب ةطوطخم خسن ةدع اهنم (3)

 ةئالثلا ىلع راصبألا ةرق"و «(ق1204 :مقر .ع.خ.م) "عماوللا رردلا ىلع عطاوسلا راونألا" :هل (4)
 .(6636 :مقر .م.خ.م) "راكذألا

 نف هلوزن دعب سوس يداو اهيف يرجي ىلا ةقطنملا يأ ءسوس يداو ةيلاع يهو «فيساو ن يك (5)

 .تنادورات قرش ةهبانملاو زولوأ نمضتتو «لبجلا
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 نب دمحم نب دواد يديس هذيملت -هنع هللا ىيضر- هدي ىلع هقفتو هنع ذأ نممو

 (7"قئاثولا تاهمأ" بحاص ىلمتلا قحلا دبع

 يلع نب نيسح :"جاييدلا لييذت" يف لاق .عساتلا نرقلا رخاوأ يف هللا همحر فوتو
 حيقنت"و «”"نآمظلا دروم ىلع حرش"و هقفلا ف لزاون هل ءيواشوشلا يجارجرلا

 .سوس نم تندرتب عساتلا نرقلا رحخآ يف يفوت «©7”يفارقلا
 يىلمعلا نامفع نب نسل (237)

 ةلوع طوع هنامز سردمو ةعامجلا خيش «2'يلمتلا دمحم نب نامثع نب نسحلا

 هيلع جرخت ءاعماج اننفتم الماع املاع -هنع هللا يضر- ناكو .اهداتوأ دحأو ءافرشلا

 ءامإلا :ساف ءاملع نع ذحأو .لوصألاو هّقفلا ق ديدس رظن هل ناكو ءءاهقفلا نم ةعامج

 .مهتقبطو «يسيرشنولا سابعلا يبأو يزاغ نبا
 نب دمحم وبأ حلاصلا دباعلا ننفتملا هيقفلا خيشلا لصفنا :"هتسرهف" يف روجنملا لاق

 هعيش هنأ تعمسو :ةئامعستو نامث ةنس يسيرشنولا سابعلا يبأ هخيش نع يلوزجلا نامثع

 ناكو .رهسلاو دجلل امزالم «ةحارلل ابناحجج «ءلمعلاو ملعلا ف دج بحاص ناك و .هسفنب

 .هيلع ءانثلا نم "ةسرهفلا" يف ركذ ام رخآ ىلإ ةلود ةرشع عبرأ دحاولا سلحما يف هيلع أرقي

 نامثع نب نسحلا يديس ىلع ءانثلا رثكي يناتكسلا يدهم وبأ خيشلا ناكو

 سنيسافلا امهخويش نإ :لوقيو ءنيكرزتلا نمحررلا دبع نب دمحأ يديسو «ةمجرتلا بحاص

 نب ىيحي ءايركز يبأ هيقفلاو «ءيسيرشنولا سابعلا يبأو ءيزاغ نبا دمحم هللا دبع يبأك

 .نيدلا ةناتمو ملعلاو حالصلاب اممل نوفرتعي يسوسلا فولخم

 نيتنثا ةنس :"دئاوفلا" بحاص لاقو «ةئامعستو نيثالثو ثالث ةنس هللا همحر /يقوت

 .ةئامعستو نينالثو

 .نطوم :ط ع تر ُْق )0

 .ةحفص 117 يف عومجم نمض عقي «فيرازأ ةنازخح طوطخم ؛"قئالعلا نم اهب قلعتي امو قئاثولا تاهمأ" (1)
 .9 ركل ا ل سابا " :ةامس (2)

 .تينزت «ةيحلاصلا ةنازخلا طوطخم ,"باهشلا حي حيقنت نع باقنلا عفر" :هاممس (3)

 ةسرهف 46 :يزوحأ ةسرهف 262 :دئاوفلا :نوريثك هل مجرت «تنادورات برق توييت نيفد (4)

 :لوسعملا «50 :يكومسرلا تايفو 2240/1 :لاجحلا ةرد 112-113 :ةوذجلا «51 :روجنملا

 .192/3 :ةلوزج لالخ 2157 :ةملاعلا سوس «22/7 2271-3
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 يحابصملا ىسيع نب نسحلا (238)

 هللا يضر- ناك ©قيلط دالب نم يزوربلا ليزن «!”يحابصملا ىسيع نب نسحلا
 عم ءركنت ال ةرهاظ تامارك هل «ة دلا باج ءاريخن انيد ادباع ايلو ءاحلاص اخيش-هنع

 .اهلهأو ايندلا نع ءاوزنالاو «بناجلا نيلو حانحلا ضفحنو عضاوتلا
 نم ىشخت امأ :هل ليق «7برغملا اياوز خيشلا دمحم هللا دبع وبأ ناطلسلا نحتما املو

 ىلع دحأ ردقي الو «ةلبقلاو ءاملا اذه يعمو هللا نم ةيشخلا امنإ :لاقف ؟ناطلسلا اذه

 .ةرم ام ريغ هنم اوأر امل هبناح ىلع دحأ ئزرتجي ملف .هبلط نمل كورتم يقابلاو ءامهعزت

 .رشاعلا نرقلا نم ةعباسلا ةرشعلا يف هللا همحر وتو

 يلوزجلا هللا دبع نب نسحلا (239)
 ,©ءابتلا زيزعلا دبع سراف يبأ خيشلا باحصأ نم (7يلوزحلا هللا دبع نب نسحلا

 ةدابع ىلإ ايندلا نع ادرجتم ءادهاز الضاف -هنع هللا يضر- ناك .خياشملا نم ةدع يقلو

 .ةيهغإلا ةيصوصخملاو ةيانعلاو ةيالولا رهاظ ءاحلاص ايلو «هّللا

 ايلختم ناكو ءههب تعفتتاو «ةرم ام ريغ سافب هتيقل رشانلا ةحود" بحاص لاق

 .اهلهأ ةبحصو ءايندلا نع

 .سافب ؟رشاعلا نرقلا نم ةسداسلا ةرشعلا يف هللا همحر يفوت

 يشكارملا هللا دبع نب ةزمخ (240)
 فيلحو «هعيروو هنامز دهاز ءهللاب فراعلا ىلولا , ”يشكارملا هللا دبع نب ةزمح

 2296 :دمحألا دصقملا 16-215 :ةآرملا 8 :عتمملا :85 :ةحودلا :يف كلذك هتمجرت عحار (1)
 .176 :رابحلا ةحنم 7 :ليلكإإلا

 .420/1 :برغملا لئابق عجار .طلخلا ةليبق عم تحبدنا يلا لئابقلا نم يهو .ريكلا رصقلا راوجي دجوت (2)
 ىلإ ءاهئامعز يف ةماعلا داقتعا ديازتو اياوزلا رود يمانت ببسب ءارجإلا اذه ىلع خيشلا دمحم مدقأ (3)

 .(26/5 :اصقتسالا رظنا) .نيينيرملا عئادو يب رتسا ىلع نييدعسلا حاحلا بناج

 نورت نو يسم نيوسا ير يوما لص ومع ب نس حا ا حو
 .172 :رابجللا ةحنم 55 :رطاعلا

 نم هنوك يف كشي الو .عابتلا باحصأ نم هلوق يف أطخأ ركسع نبا نأ ةفحتلا بحاص ىري (5)

 .ةفحتلا يف يناوزغلا باحصأ نمض هدورو كلذ دكؤي امبو «يناوزغلا باحصأ
 .م1584/ م2 ماع لاوش 28 يف تناك هتافو نأ ىلع ىرخألا رداصملا قفنت (6)

 :مالعإلا ء137 :ةحوندلا :رظنا) . هللا دبع نب ىلع نب ةزمح :ةيدبألا ةداعسلاو مالعإلا ابحاص هتك )7

 .(158/2 :ةيدبألا ةداعسلا ]3
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 ' ©[هعينصو] لضفلا
 يضر- ناكو .عرولاو دهزلا ماقم يف ةخسار ّمَدق هل «ةمحملا يلاع -هنع هللا يضر- ناك

 كربتلاو ةرايزلل ديعب نم هنوتأي ءارمألاو كولملا ناكو هللا باتك نايبصلا ملعي اَرَرَدُم -هنع هللا

 غرفتي ىتح ناك نم ناك ادحأ ملكي الو ءطقف مالسلا ظفلب مهيلع در هيلع اوملس اذإف «هب

 .هلاح نع هلأسو ءهملك و هءاج نم ىلإ تفتلا هنع اوفرصنا اذإف «نايبصلا ميلعت نم

 نع ففعتلاو «ءعرولاو دهزلا ماقم يف ةداجلا ىلع امئاق ءائيش دحأ نم لبقي ال ناكو

 .ءيش اهنم هب قصتلي لو اهنم جرح ىتح /ايندلا
 يبأ ناطلسلا ىلإ ربخلا ءاج :2”ينارمعلا ةدوت نب نمحرلا دبع ديز وبأ لضافلا لاق

 اذه ةافو روضحلا اوبهذا :هدالوأل لاقف «عازنلا يف ةزمح خيشلا نأب خيشلا دمحم هللا دبع

 ءامهعم انأ تبهذف 9نارحلاب فورعملا دمحم ناطلسلاو رداقلا دبع ناطلسلا بهذف «يلولا

 ءلاب ريصح ىوس هرادب نكي ملو ءهسفن تضاف دق ”'[هاندجوف] ةزمح خيشلا راد انلخدف

 ْ .هب تاتقي ناك سمشي ريعش نم عاصلا وحن اهيلع ةروديهو
 جرخو ءايندلا ف شاع ءايلوألا نم الجر اندهاش مويلا :رداقلا دبع ناطلسلا لاقف

 سانلا رشحنا دقو «هتزانج انرضحو انسفنأ ىلع انيكبف :لاق ءءيش اهنم هب قلعتي ملو اهنم

 .ناكم لك نم اهيلإ

 يف داهجلا باب يف ىتبثي نأ تقو لك ف ءاعدلا هنم بلطأ تنكو :ينارمعلا لاق
 لاقف ةداعلا ىلع هنتجف «مايألا نم موي ىلإ «ىلاعت هللا ءاش نإ :يل لوقيف «ىلاعت هللا ليبس

 نمف :لاقف «هليبس يف داهجلا نم كدارم كغلبيس هللا نإو «ةوعدلا تبيجأ دق «يخأ اي :يل

 فيرشلا خيشلا هللا دبع وبأ ناطلسلا بلغت نأ ىلإ ءيندعو ام. رشبتسم انأو مويلا كلذ

 روهشم «'[وه ام] هرمأ نم ناكف «ةيطبحلا روغنلا ةيالو هدلقف «برغملا راطقأ رئاس ىلع
 .ةرفكلا ةياكنو عئاقولاو تاوزغلا نم

 ءازإب نفدو ءرشاعلا نرقلا نم ةسماخلا ةرشعلا رخاوأ يف هللا همحر ةزمح خيشلا يفوت

 .مهب هللا انعفن ةروهشم ةرازم هربقو ءزيزعلا دبع سراف يبأ خيشلا حيرض

 .رصح ال :ك (ج) .دجوف :ك (ب) .هعيسوو :ةحودلا يف ()

 .(57/5 :اصقتسالا رظنا) .هللاب بلاغلا ءارزو نم (1)

 .(37 :ةهزنلا عجار) .م1551-1552/ه957-958 ماع رئازجلا كارتأ ةهجاوم يف التق (2)
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 .هبحصو هلاو دمحم انديس ىلع ملسو هلل ىلصو .ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 رشع يداحلا نرقلا لهأ

 يميجعلا يلع نب نسحلا (241)

 ايفوص الماع املاع -هنع هللا يضر- ناك ؟'يفنحلا ىكملا يميجعلا يلع نب نسحلا
 بلطب هرمأو هنع ذحأو ءانامز شاشقلا نيدلا ىفص بحصو .ةقيقحلاو ةعيرشلل اعماج

 .ءكلذل ةيلهأ /كيف نإ :هل لاقو «تاوعدلا فو فورحلا رارسأو 2[رئاودلاو] ءامسألا ملع [5

 الإ هلاح نم رهظي منو ءكلذ يت ىلوطلا ديلا هل تناكف ءاهررض نم كيلع ىشخي الو
 .خيشلا ةكربو ةينابرلا ةيانعلا نيعب ظفحف «ةماتلا ةماقتسالا

 :ءاعدلا اذه أرقت مث «ءاروشاع موي نيتعكر يلصت نأ رمعلا لوطل برحببا نم :لاقو

 نم ىجنم الو أجلم ال «ءشرعلا ةنزو ءىضرلا غلبمو ؛ملعلا ىهتنمو «نازيملا ءلم هللا ناحبس
 الو «ليك ولا معنو يبسح وهو .نيمحارلا محرأ اي كتمح رب ةمالسلا كلأسأ :هيلإ الإ هللا

 .نيعمجأ هبحصو هلآو دمحم هقلخت ريخ ىلع هللا ىلصو ميظعلا يلعلا هّللاب الإ ةوق الو لوح

 مل كلذك هأرق نمف «بلق روضحب ةلبقلا لبقتسم تنأو :تارم رشع «اريثك اميلست ملسو

 .هتءارقل قفوي مل هلجأ اند اذإف ءةنسلا كلت تمي

 عبرأ ةنس ةايحلا ديق يف هللا همحر ناكو «ةمج دئاوف "هتلحر" يف ملاس وبأ هل ركذو

 "”[فلأو] نيعبسو

 يسوكللا مساقلب نب نسحلا (242)
 نم -ةنع هللا يصر- ناك .بيدألا ملاعلا هيقفلا , © يسوكللا مساقلب نب نسحلا

 284 :رردلا طاقتلا «136/3 :يناثملا رشن ءاهدعب امو 212/2 :ةيشايعلا ةلحرلا :يف هل مجرت (1)

 .223/2 :يلكرزلل مالعألا 337/1 :سراهفلا سرهف 2269/3 :ةلاحك مجعم 215 :ليلكألا

 (6/4 :لوسعملا (39 :يكومسرلا تايفو :كلذك رظنا) .يترانمتلا ميهاربإ نب دمحم ةرسأ نم (2)

 .(44 :تالاحر
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 يليقعبلا ورمع نب نسحلا (243)
 هللا يضر- ناك 2”يليقعبلا ءايركز نب دمحأ نب ورمع يديس يملا نب نسحلا

 .فلأو ةرشع ماع هللا همحر فوت .احصان احلاص الضاف املاع ؟”[اهيقف] -هنع

 يباوصلا دمحم نب نسحلا (244)
 الجر -هنع هللا يضر- ناك .يرمعلا هل لاقي «”يلسهلا يباوصلا دمحم نب نسحلا

 ماعب دمحأ يديس روهشملا هدلو دعب هللا همححر قوت .انيد اريخ احلاص ءاكسان ادباع الضاف

 .روزم روهشم كانه هربقو «0”*'[ئرئتتأب] ةجاهنص ةريرسب نفدو «فلأو ةرشع ىدحإ (30(ب)
 ةمجعلا تناكو «ةلوزج ءاهقف ىلع هبتك أرق دمحأ يدلو ناك :هنع هللا يضر لاق

 ردقي الو نوبطاختي ةبلطلا ىأرف ءاهءاملع سلاجو شكارمل رفاسف «مهتنسلأ ىلع تلوتسا
 الو شكارم فرعت ال ؛هدلبب تتام دقو همأ ىأرف مانو همه لاطف ,مهعم حصفي نأ

 هللا رسيف ؛هتجاح ىلع هرازف :لاق ؛يليهسلا مامإلا ةرايزب كيلع :هل تلاقف ءاهءاملع

 حتفلا نم نوبجعتي «ةرابع نسحأب مهيراجي راصف «ةمجعلا ةدقع لازأو «هناسل قلطأو هرمأ

 "دئاوفلا" بحاص هلاق «بيرقلا
 يلالمسلا ريدي نب نسحلا (245)
 املاع ايلزاون اهيقف -هنع هللا ىضر- ناك /.7يتئارضحختلا يلالمسلا ريدي ني نسحلا

 .فلأو نيثالث دعب اهب نفدو ءىسوم نب دمحأ يديس ةيوازب هللا همحر فوت .احلاص الدع

 يفيسر_هلسلا هللا دبع نب نسحلا (246)
 ريس © يفيسرحلا ديز يبأ نب دمحم نب هللا دبع يديس طبارملا نب نسحلا

 .رتنسا :ىك (ب) .اريقف :ت 0

 :لوسعملا (31 :ةراشبلا 39 :يكومسرلا تايفو :يق هل محرت .هتليبقب ءاتفإلاو سيردتلا ىلوت (1)
 .586/2 :ةيركفلا ةكرحلا 31 :تالاجر 8

 .37 :تالاجر 235 :ةراشبلا «126 :دئاوفلا 39 :يكومسرلا تايفو :يف اضيأ هتمجرت رظنا (2)

 .تغانّزات برغ بونج (ةجاهنص ةريرس) نحلانزبإ تريرسأت يضارأب عقت راناتاتأ (3)

 -85/ه581 فوت «شكارمب.ءارقإلل ردصت «ثدحم هيقف «يليهسلا دمحأ نب هللا دبع نب نمحرلا دبع (4)
 .(292 :ذفنق نبا تايفو «65 :بلاطلا فرش «323/2-324 :نايعألا تايفو :رظنا) .ع.6

 .29 :تالاجر «604 :ةيركفلا ةكرحلا «23 :ةراشبلا 9 :يكومسرلا تايفو :يف اضيأ هل مجرت (5)

 :لوسععملا 40 :ةراشبلا 0 :يكومسرلا تايفو :رظنا .(ةردسلا وبأ) ترا :ب بقلي (6)

 .610 :ةيركفلا ةكرحلا .45 :تالاجر 7
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 ةعبرأ ماع اضيرم هللا همحر يفوت .اريخ انيد الضاف الجر -هنع هللا يضر- ناك

 .فلأو نيعبسو

 يكوتشها دمحم نب نسحلا (247)
 .اهعماج مامإو ”9[تزامت] ليزن «”يكوتشهلا جاحلا نب دمحم نب نسحلا

 تزامتب قوت .ادباع اهيزن ايلو اح اص ءانيد الماع املاع اهيقف -هنع هللا ىضر- ناك

 .فلأو نيثالثو ةينامث ماع
 ينات سلا يدلاخلا ميهاربإ نب نسحلا (248)

 ذاتسألا انخيش :"دئاوفلا" بحاص لاق ”يناتشسلا يدلاخلا ميهاربإ نب نسحلا , 5 00 هه (3) .م :

 «نيمرحلاب تامتح هيلع تأرق «يناتكسلا يدلاخلا ميهأربإ نب نسحلا ىلع وبأ درجتملا دهازلا

 «طئاحلا نيبو نيب اهليجي هديب تسسحأ مث «يلايللا نم ةليل فوج يف هيلع أرقأ تنكو
 ,قلخلا ديدش ناك و .كنع تممقل تلعف ول :لاقف ءكحضف !دنتسأ مل ينإ :هذل تلقف

 .خياشملا عم ابيلص «سانلا نع اضبقنم -

 يحول دوجأل يرومزلا سابعلا يبأ ذاتسألل ةدراب موي ةحيبص تبهذ :ىل لاق

 ال :هل تلقف ءعحراف ةعيوس ينرحأ :لاقف ءأرقأل تسلجف جرخف «بابلا هيلع تققدف

 يل دوحو جرخف «درابلا ءاملاب لستغاف هل ةصرع لحدف «تيبأف "”[كلذب] يندوارف

 _ يف عرشو ذوعتو هيدي نيب تسلجف «يحولب روجنملا سابعلا ابأ ةرم تينأو :لاق
 نأ كافي لأ ؛ماشلا ست ىتح ال :هل تلقف اًمثلُم ناكو ءأرقا :ىل لاغف ؛ .تكسو ةعءارقلا

 .هعم تأرَمف ماثللا طحف ؟لاحجرلا هاوفأ نم ذخؤت ةعارقلا

 «(ْبِحُأ ةعاسلا هذه يف انأ :تلقف !تنأو :يل لاقف «تيقبو يباحصأ فرصناف !ةعاسلا
 ناكو ءةرم نيئالثو اتس خياشملا ىلع ”نآرقلا" تمتح :ىل لاقو «كلذب 0 يل دوجف

 .خياشملا لاجرلا هاوفأ نم همكحأو هققح -هنع هللا يضر-

 .كلذ ىلع :ت (ب) .ترانمت :ح م ١)

 .39 :تالاحر 40 :يكومسرلا تايفو :يف هل محرت (1)

 . يسوسلا هللا دبع نب دايع نفد اهبو «تنادورات قرش ملك 35 دعب ىلع ةهبانملا ةليبقب دجوت (2)

 .0 :ةيركفلا ةكرحلا 0 :تاالاجر 7 :دئاوفلا :رظنا )3(
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 كلذ دنسب هبيجأف «تاءارقلا فالتخا هوجو نع -هيلع ةءارقلا دنع- ئلأسي ناكو

 هللا دبع دمحم وبأ انخيش ناكو .اهنم ائيش نيِسْحُي ال ناكو ,فيرصتلاو وحنلاو ةييرعلا نم
 هعم تنكو .اريثك هنامظعي] كرابملا نب /هللا دبع دمحم وبأ انخيشو معنملا دبع نب ديعس نب

 بكري ىتح هسرف بكري ال ناكف «”[كرابملا نب هللا دبع دمحم يبأ انخيش عم رفس ْف

 .هقالحخأ ظفح ىلع اصرح هعم لكأي نأ قرافي الو ءوه

 .فلأو نيثالث ةنس ناضمر يف هللا همحر يفوت

 يعردللا هللا دبع نب نسدحلا (249)
 ساف ليزن حاده برع نم هلصأ ,”7يعردلا دوعسم نب هللا دبع نب نيسحلا

 ثالث ةنس دلو .افراع الماع املاع اعرو ادهاز اهيقف -هنع هللا ىيضر- ناك .اهدهازو

 .فلأو تس ةنس سافب ””ءابولاب فوتو «ةئامعستو نيعبرأو
 يرنهلا ديعس نب نسحلا (250)
 نم يدرو أردقأ تنك :لاق .نذؤملا حلاصلا ديسلا «0**4[يعزنحلا] ديعس نب نسحلا

 دمحم ىلع هللا ىلص :لوقأ تنكف «تندرت ةبصق بابب يتوناح يف اموي "تاريخلا لئالد"

 كرت نع ينرجزف ؛ةموحلا لهأ نم هفرعأ جاح لحجر يلع فقو مث «ةيلصت لك عم

 ىلع قرشملا دالب يف نولصي سانلا ناك ام :لاقو « "ليلدلا" يف ةالص لك عم "يديس'

 يلع بضغف «ةياورلا يف كلذ نكي مل :هل تلقف ءاذكه الإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 .ءيش هقلح قو نيك رتو
 هللا لوكر ىلع سانلا يلصي فيك ىرت يعم مق :يل لاقو ةلباقلا ةليللا يف ينءاج مث

 يندوقي لعجف «عراوشلا ةعساو ةميظع ةنيدم لحخدو يديب ذخأف ءملسو هيلع هللا ىلص
 :ةنسح سبالمو تائيه يوذ سانلا فارشأب اءولمم هتدجوو .عساو ءاضف ىلإ ىهتنا ىتح

 .دئاوفلا نم حيحصتلاو .يدنهلا :س هك «يرزنهما :م (ب) .ك نم طقاس (أ)

 دمحم نب يلع) ةوفصلا 9 :(دمحأ نب نسحلا) رردلا طاقتلا يف ؛همسا ةباتك يف رداصملا فلتخت (1)

 ةيوازلا (83/3 :ةولسلا «246 :رطاعلا ضورلا «63/1 :يناثملا رشن 212 :ةآرملا (8 :(يحادهلا
 .99 :ةيئالدلا

 .112/1 :اهتيدابو ساف رظنا «ىلفسلا ةيولمب ةهحلارش لئابق نم مهو ءرصان ب ع ورف نم (2)

 .69/1 :يناثملا رشن :ساف ةنيدم ىلع ءابولا عقو لوح رظنا (3)

 ٠ .19-20 :دئاوفلا بحاص هل مجرت (4)

 .يدعسلا هّللاب بلاغلا ءانب نم يهو «ةنيدملا روس لحاد ةطياحملا يف عقت (5)
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 دحاو ناسلب نولوقي مهلك مهو «مهيلع رمقلا عولط نيح ىلع ةلبقلا ىلإ مهلك مههوحوو

 .ملسو هبحصو هلآ ىلعو يمألا يبنلا دمحم انديس ىلع لص مهللا :قفتم توصو
 .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع سانلا يلصي فيك فرعت عمست :يل لاقف

 ءليللا رحخآ كلذ ناكو «تظقيتساف ةنيدملا كلت نم انجرخ ىتح ئبلقو يديب ذحتأف

 ءايؤرلا يف هتيأر امك هرون رشتناو علط رمقلا تيأرف «ةبصقلا باب دجسم حطس تدعصف
 امنيبف «يتداع ىلع يتوناح ىلإ تيشمف «حابصلا ىلإ ادحأ اهب ربخأ ملف ءاهتحص تنقيتف
 معن :تلقف ؟تيضرأ :يل لاقو بابلا فرط نم ىلع فقو لحرلاب اذإ ايؤرلا يف لمأتأ انأ

 "دئاوفلا" نم ىهتتا .نيمآ «هلائمأبو هب انعفنو هللا همحر اروتسم ناكو .هلضف هل تفرعف

 .يترنمتلا ديز يبأل

 يتيجرفا هللا دبع نب نيسح (251)
 هللا يف نيبحملا نم -هنع هللا يضر- ناك 270[ييحرحلا] /هللا دبع نب نيسح

 رهظو «ىسوم نب دمحأ يديس ليلحلا بطقلا بحص .هللا نيد يف دحلا قاس ىلع نيمئاقلا

 .هتاماركو هللا لضف هتبحصب هيلع

 انكو ءاهيف ءام ال روب ةيرقب تنكس ينإ يديس اي :هل لاقف ةرم هيلإ بهاذ هنإ لاق
 اهيلإ درو ءكنكسم فرطب 7[تسبنت] ةرجش ىلع ظفحت :هل لاقف ءماعط ةرضخل جاتحن

 تبن نينلا قاروأك هقاروأ اريغص انصغ تيأرف نامز رمو «تيسنو تعحجرف :لاق «كلقع

 خيشلا ةراشإ تركذت مث «ةعرسب ومني وهو مئاهبلا هتلكأ رهظ املك «رادلا فرط يف

 الإ ضمي ملف «نيعرف تتبنأف ءاهيلع تظفاحو اهتربزف «يل ركذ ىلا ةرجشلا اهنأو «هلوقو
 .ةخوبطمو ةئين ءيش ذَلَأ تناكو ءاهب دج اناسق ءرا ن6 كدلوو تمعطا# :انقلا

 .ءاتشو افيص عطقنت ال اهتدالو ترمتساو

 ىلع تناكو ء«دوع اهنم سرغ نإ تبنت الو ةرضحخ ةيرقلا لهأ يفكت تناكو
 قالنخلا ناحبسف هللا يلول هللا تايآ نم ةيآو ةبوجعأ تناكف ءرجشلا سنج فالخ

 دئاوفلا" بحاص هلك هلاق «ةتيجره دالبب ضوغرو ةيرقب نآلا ىلإ يهو ؛ميكحلا

 .دئاوفلا نم كردتساو .خسنلا عيم نم طقاس بر .ييجولا :ك )0

 .20 :دئاوفلا رظنا (1)
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 يتايزلا فسوي نب نسحلا (252)
 املاع -هنع هللا يضر- ناك داولا دبع نيب نم ؛"7يتايزلا فسوي نب نسحلا

 ءراصقلاو .يمودقلا ىلع اهب ذحأف «سافب ملعلا بلطل هدلب نم لحر ءاحلاص اللماع

 هتنبا نم هجوزو «مولعلا عاونأ يف هسلجب رضحو نساحملا ابأ خيشلا بحصو .مهريغو
 .سانلا هب عفتناف .ملعلا رشن ىلع لبقأو .اهتحمأ جورتف اهيبأ توم برقب تتنامف

 "ةيماللا حرش" ىلعو «ىرغصلا ىلع ىشحو «77يدارحلا لمج حرش" :فيلآت فلأو
0 68 1 1 1 5 50 1 ١ 4 

 لمكت مل " ”ماشه نبا ىلع شاوح"و «لمكت مل ' ”يدوكملا ىلع شاوح" هلو «' ”ينالكملل
 .نيتملا نيدلا هلو .هليجيو رعشلا ضرقي .بدألا يف ننفتلا عم كلذ ريغ هلو .اضيأ

 دالب نم 7” 0[تروك] لبح ىلإ جرصخ هلاوحأ تلتخاو برغملا رمأ برطضا املو
 .فلأو نيرشعو ثالث ماع اهب قوت ىتح هنيدو هسفنب اراف «*”فوع

 يلالمسلا يلع نب نسحلا (253)

 .يلالمسلا ىىسوم نب دمحأ يديس ريبكلا بطقلا نب 7 يس يلع نب نسحلا

 .مولعلاو /ءاكذلاو مهفلاو كاردإلا يوفق ةلماع املاع -هنع هللا يضر- ناك

 .مهريغو «'7يلع نب دمحم يديس هيخأو (2"” يك ومسرلا
 «تربلك سك ()

 .4 :شماغاب هتمجرت رداصم عم «458 :ةيركفلا ةكرحلا :رظنا (1)

 .ناسملت اهتمصاع :م1555/ه962و م1240/ه637 نبي ام طسوألا برغملا تمكح «ةيتانز ةرسأ (2)
 .(199/2-201 :ةيلامشلا ايقيرفإ خيرات رظنا) .تايز نب نسارمغي اهسسأ دقو

 .3547و 7189 :مقر .م.خ .م 21222 :مقر نييورملا .خح .م :ةطوطخم خسن ةدع هنم (3)

 .ج920 :مقر .ع .خ.م هنم (4)
 .17334 :مفر .م.خ .م هنم (5)

 .(1823 :مقر .م.خ .م) كلام نبا ةيفلأ ىلإ كلاسملا حضوأ ىلع ةيشاح (6)

 .برغلا لهسب تروك دحأ برق (7)

 نودجويو :م16 نرقلا ذنم ساف يحاونب ةرقتسملا ةيبرعلا لئابقلا نم مهو .فوع ٍنب نطوم هلعل (8)
 .(54/3 :فاحتإلا «430/2 :برغملا لئابق :رظنا) .ساف برغ لامش يف نآلا

 «151/3 :يشكارملل مالعإلا «136/2 :ةيدبألا ةداعسلا «3 :ةوفصلا «17 :ةراشبلا :يف هل مجرت (9)

 .39 :اثيدحو اهيلق غيليإ «33 :تالاجر 58/12 :لوسعملا
 .626 :مقر ةمجرتلا رظنا (10)

 .341 :مقر ةمجرتلا رظنا(11)
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 نيرسفملا مالك لقنيو ريسفتلا يف سردي هعرو ةدشل -هنع هللا يضر- ناكو
 اذك :نالف لاقو .هظفلب ىهتنا :لوقي مث .هظفلب اذك و اذك :ةيطع نبا لاق :لوقيف مهصنب

 .هلهأل ملعلا وزعو لوقنلا يف ؟[هيرحتل] كلذ لك ءاذكو
 ذفان «ةعافشلا لوبقم ناطلسلا دنعو «بولقلا يف امظعم -هنع هللا ىيضر- ناكو

 انيتأي ال هلاب ام :شكارمم ناك امل ديشرلا ناطلسلا لاق ىتح «يلابي الو قحلل الاوق «ةملكلا

 ىتح ء.لعفلاو لوقلا يف ةعناصملا نم هسنج ءانبأ هفرع ام فرعي ال :هل ليقف ؟ءاملعلا عم

 :قدزرفلا لوق كدشني ةلاحم ال هنإف ءع راضملا ىلع لخدت له ةلوصوملا "لأ" نع هتلأس ول كنإ

 01771[لَدَجْلاَو يأرلا يِذَآلَو ليصألاالَو]  ُهُموُكُح ىضْرتلا مكَحْلاِب تنَأ ا
 0 ا 00 .هيف هل ليق امك رمألا ناكف هيلإ ثعبف .باطخلا ءاتب

 شكارم ىلإ لِقن مث «ةحاحب نفدو فلأو نينامثلا ةرشع يف -هنع هللا يضر- يفوت

 .ةبق هيلع تينبو ءريسفتلا سردي ناك هيفو «2”ةرحلا عمج نم ابيرق نفدو

 يلالغلا يلع نب نسحلا (254)
 وبأ انخيش ناك :"هتسرهف" يف يكوتشهلا سابعلا وبأ لاق «2”يلالغلا يلع نب نسحلا

 رهظ نع اهلك هبتك ظفحو «ملعتلاو ميلعتلا يف ادهتج هللا همحر يلاللا يلع نب نسحلا يلع
 يف يسونسلا رصتخم "و «"ىربكلا"و «"”حاتفملا صيخلت"و «"عماوجلا عمج"و :”اليلخ" :بلق
 .هدارم غلبو «هتحاح كلذ نم لان نأ ىلإ ةميظع ةقشم كلذ يف دباكو ءاديج اظفح قطنملا

 اررحم هللاو هيف ناكو ءابيجع اريرقت هررقي ”ليلخ خيشلا رصتخم ب ةديج ةفرعم هل

 ,ريبكلا اهعماجب ةيركبلا ةيوازلاب هتءارقل ردصت دقو .مولعلا نم هريغب ةفرعم هلو ابيب
 نبا يضاقلا انخيش ةلجأ خويش نع هذحأ .قيقدتو ريرحتو قيقحتو رشح ةءارق هللاو ا

 .يدلحملا ديعس

 .ةيفلألا دهاوش نم وهو «طيسبلا نم (1)

 طسو يف «ةزوزع ةرحلا حيرض هب دجوي يذلا ناكملا ىلإ عماجلا ةبسن نوكت نأ دعبتسي الو (2)

 .(391 :ساطرقلا :رظنا) .شكارم

 .449 :يزوحأ ةسرهف 2152/3 :يشكارملل مالعإلا رظنا (3)

 .38-39 :ةيئالدلا ةيوازلا :مظعألا دجسملا لوح عجار (4)
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 نسمحلا نب دمحأ يديس سردملا /خيشلا :ةلجألا هخويش نع ذخأف سافل لحرو ]150[

 يديس انخيش نع لوصألا ذحأو «ةرايم انخخيش نع ذحأو ,2”ةدوس نبا خيشلاو «رابألا

 ىلإ اهنم مث «تندرتب سوسلا هدلب ءاملع نع لبق ذعأو .يسافلا ىلع نب رداقلا دبع

 خيشلاو «يلازوهلا ديعس يديس نامثع يبأ انخيش خيشلاك اهئاملع نع ذحأف ءشكارم

 ةلاحرلا انعويش خيشو «يضاقلا ىسيع يديس يدهم يبأ انخويش خيشو «يراوزملا
 .يسويلا يلع يبأ انخيشك مهريغو «(7[يترغملا] فسوي نب ركب يبأ يديس

 ةرشعلا رحخآ يف عقاولا ءابولاب شكارم ةنيدمبءاضقلا يلوت نم ىلاعت هللا همحر تام
 (0[امعطم] تام ليقو «ملعأ هللاو ءفلألا دعب ةئاملا نم ةرشاعلا

 يعردلا دمحم نب نيسحلا (255)

 بطقلا وأ « ”يعردلا رصان نب رمع نب نيسحلا نب دمحأ نب دمحم نب نيسحلا
 هللا ءايلوأو نيلماعلا ءاملعلا نم -هنع هللا يضر- ناك .يعردلا رصان نب دمحم يديس

 .نيدلا ةادهو نيقتملا

 هللا همحر جحو ءهيخأ بطقلا خيشلا نع ذأ :"هتسرهف" ف يكوتشهلا خيشلا لاق

 رابكلا ءاملعلا نم ريهامج ذئيح يقلو «نيتسلا ةرشع لوأ يف هدحو جح «تارم ثالث

 ةعبارلا ىلع مزعو «هيخأ بطقلا عم نيترمو «ىلوألا ةرملا يهو «راربألا نيحلاصلا هللا ءايلوأو
 .هب هللا انعفن ءرصان نب دمحم نب دمحأ يديس هتيالوو هحالص ىلع قفتملا هيأ نبا عم

 فلألا دعب ةئاملا نم ةريخخألا ةرشعلا رخخاوأ يف عقاولا ريخألا ءايولاب اديهش تام مث

 .ىلاعت هللا همحر (07ب رغملاب ريخألا

 ترضحو «"ةيفلألا"و "ةيمورجلا"و "ةلاسرلا"و سيراركلا "ىرغص" يف هيلع تأرق
 :«فلألا دعب نيتسو ةعبرأ ردص ةيئالدلا ةيوازلا ىلإ مهدلب نم تلحترا نأ ىلإ ذئنيح هسلجب

 .ىهتنا «ملعأ هللاو

 .انوعطم :م (ب) . ينارغملا :ع يلو . يتوغملا تل )0

 .348 :مقر ةمجرتلا رظنا :ةدوس نب دمحم نب دمحم هلعل (1)

 ةرسم «(ةقرفتم عضاوم) هتسرهف «279/2-282 :يناثملا رشن «445 :يزوحأ ةسرهف :يف هل مجرت (2)

 :ةيركفلا ةكرحلا 4264/1 :سراهفلا سرهف 151 :ةعصرملا رردلا «220 :ليلكألا أ24 :نإوخالا

 .200/3 :مالعألا 7
 .25/2 :يرتشملا ةعلط :رظنا) .ةعرد ةقطنم ىلع اديدش هعقو ناكو «م1680/ه1091 ةنس عقو (3)

 .(157 :ةعصرملا رردلا
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 سم قيقشلا خيشلا ىلع تمد :هنع هللا يضر ةمجرتلا بحاص خيشلا لاقو
 ماع نالغأب ةثالث :تارم تس "قاحسإ نب ليلخ رصتخم" رصان نب دمحم يديس فراعملا

 لعنلا ةركسبو برغلا /سلبارطو رصم نيب اميف ةمتححو ءنيسمخو ةعبرأو نيسمخحو ثالث
 "ةلاسرلا"و ؛نيعبسو ةعبس وأ نيعبسو ةتس ماع اضيأ كلذ نيب اميف نيتمتحخو «نيعبس ماع

 نم ىلوألاو «نيترم ليقع نبال "هحرش"و «تارم سمح كلام نبال "ليهستلا"و «ةرم
 ©[ينوديلاو] «ةرم "فيرشلا يضرلا حرش"و ؛"بحاحلا نبا ةيفاك"و «ةرم هيلع "يدارملا'
 «نيترم ضئارفلا ىلع ةيطع نبا"و ءاثالث تارم "ةيحرزخلا"و تارم ”سيراركلا"و «ةرم

 خيشلا ىلعو .ةرم يلاكرفلا روبح نب دمحم نب يلع يديس ىلعو «نيترم 'يداصلقلا و
 "يسونسلا حرش"و ؛"يرئازجلا"و ,تارم ثالث اهيلع هحرشو يسونسلل "ىرغصلا" اضيأ
 .تارم ثالث اهيلع فلؤملا حرشو "ةمدقملا"و «ةرم "يفاوقلا ملع يف يفاكلا"و «نيترم هيلع

 نبا"و ءتارم ثالث اهيلع "يدوكملا"و "ةيمورجلا"و ,تارم ثالث كلام نبال "ةيفلألا"و
 ضعبو «'نموملا حالس"و هنع هتذحأ يبلازغلل "ءايحإلا“" ضعبو «نيترم مكحلا ىلع دابع
 «تارم تس ءاهز "يراخبلا" هيلع تمتخو «ربلا دبع نبا دمحم يبأل "بيهرتلاو بيغزتلا'
 هةر

 نمو «يحاحزلل ”لمجلا" نمو ؛”يسرافلا يلع يبأ حاضيإ" نم عضاوم هنم تعمسو
 عمج" لج هيلع تأرقو «”"يرشخمزلا لصفم"و "”يرميصلا ةركذت”و «"هيوبيس باتك"
 نم ةمتخ فصنو «هل "ريبكلا عماجلا"و ”ريغصلا عماجلا" ضعبو .يطويسلل "عماوجلا

 اريسفتو ًءادأ «”نولاقو «”شرو ةياورب سانلاو ةنجلا نمل ىلإ '”#صعيهكو»

 «'"لحرملا نبا"و "كلام أطوم"و ,”"حيصفلا"و ءتارم سم وحن "ظفحتملا ةيافك"و ءابارعإو
 "برعلا ةيمال"و ء'داعس تناب'و ءنيظ بلاغ يف حاكنلا ىلإ " يعذاربلا بيذهت"و

 .ةدربلا :ع )0

 .! :ميرم (1)

 .6 :سانلا (2)

 تاءارقلا باحصأ دحأ وه يذلا عفان نع نيوارلا نم ءشروب روهشملا يرصملا ديعس نب نامثع (3)
 .2.4 : يلك رزلل مالعألا رظنا) .م813/ه7 قوت ءرشععلا وأ عبسسلا

 يون «ةءارقلاو ةيبرعلا مولع ف عرب ؛نيروهشملا ةاورلا نم ؛نيدلا درو نب ءانيم نب ىسيع (4)
 .(110/5 :يلكرزلل مالعألا رظنا) .م835/ه0
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 يريداهلل "راهزألا ةضور" ّيغرملا ديعس نب دمحم يديس خيشلا ىلع تمتخو
 ' كلام مامالل "ل وملا"و ؛يراخبلل ١ حيحصلا عماجلا"و / ليلخ" نم عضاوم هيلع انأرقو «نيترم

 ©[هتايورمو] هتياور يف ينزاجأو ءيزح نبال "ةينسلا ظافلألا يف ةينّسسلا راونألا" باتكو

 -هنع هللا يضر- خيشلا عم تمتخو «يزاغ نبال ”باسحلا ةينم" هيلع تأرقو
 يلع خيشلا /مالسإلا خيش ةيلقنلاو ةيلقعلا مولعلا رحب ىلعو .يكبسلا نبال "عماوجلا عمج"

 ةنس ةرهاقلاب عمسأ انأو «29[هيلع خيشلا نم ةءارق] -هنع هللا يضر- يعفاشلا يسلماربشلا

 .كلذك "قطنملا ىلع ةيسمشلا"و «فلأو نيعبسو عست
 هب انعفنو ءهنع هللا يضر- ناطلس خيشلا رهزألا عماجلاب نيذاتسألا مامإ ىلع انأرق و

 يوحنلا نسحلا يبأ عم يرهزألا عماجلاب 2”2![يرتعزلا] يلع خيشلا ىلعو «ةحتافلا -نيمآ
 ىلعو "بيجملا عبرلا" ىلع دمحم نب يلع يديس يونصو يقيقش نبا كراشملا هيقفلا يوغللا
 .ةرم كلذك برغلا سلبارطب يرصقلا دمحأ يديس ننفتملا هيقفلا ىلع مث ءخلإ «"ةرئادلا فصن"

 ئئلوتو رفاس مث ,"هط" ىلإ نيثالثو عبرأ ةنس فورحلا هللا همحر دلاولا ينأرقأو

 "ةيفلألا"و سيراركلا ٍئظفحأو «تارم ثالث "نآرقلا" هيلع تمتح نأ ىلإ قيقشلا خيشلا
 نيكسانلا يبحمل '"”هعم ينبحصتساو «نيعبرأ ةنس تورهمتل لقتنا مث «"ةلاسرلا"و

 يديس هللا ىلإ نيعطقنملا نيديرملا يّييرم امهنامز يسمشو .هضرأ يف هللا يجح «نيدهازلا

 دو هللا دبع يديس ىلع درولا خيشلا ذحأو .ميهاربإ نب دمحأ يديسو «نينسحع. ني: هللا كنبغ

 .يمأو يبأ يادلاوو «”ةشئاع ىقيقشو ركذلا نيقلتو نيسح

 ءايشعو ةركب موي لك هيلع ميلستلاو هترايز ةبظاومب -هب هللا انعفن- يقيقش خيشلا ينرمأو

 .رصان نب نيسح ةسرهف نم حيحصتلاو .خيشلا أرقي :خسنلا عيمج يف (ب) .س ءك نم طقاس (أ)

 .يرعزلا 8 ع م 0ج)

 يفوت «تيقوتلا ملعب عالطضا هل ناك «ةقيرطلا يرصان «يكلام هيقف «يرتعزلا دمحم نب ىلع (1)

 رشن «494 :ليلكإلا :305 :رردلا طاقتلا «119/1 :ةيرصانلا ةلحرلا :رظنا) .م1708/ه0

 '] .3/(2 : يناثلا

 هدلاو نع ذأ .ثدحم و يوغل هيقف «يعردلا رصان نب دمحم نب دمحم نب ىلع (2)
 .يشايعلاو يرغرملاو

 هيبأ ةافو دعب زوملوا ةقطنم. رقتسا .اهئاملعب ىقتلا ثيح قرشملا ىلإ لحر مث ؛سافب ذخأ امك

 .(301 :ةعصرملا رردلا رظنا) .م1798/ه1109 يفوت «ةفيلخلا دمحأ هيأ نييو هنيب ةرفانم ةجيتن

 .125/1 :يرتشملا ةعلط رظنا .نالغأب تدلو ءريبكلا رصان نب دمحم ةقيقش «دمحأ نب دمحم تنب ةشئاع (3)
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 ماع هللا هافوت نأ ىلإ نينس سمخ كلذ ىلع تبظاوف ؛هيلع تلد املك ةحتافلاو ءاعدلا بلطو
 .هنع هللا يضر هظفلب "هتسرهف" نم دارملا ىهتتا .لاوزلا دعب ةعمجلا موي فلأو نيعبرأو ةسمخ

 يرباججا نامثع نب نود“ (256)
 هلو ءهلبلا نم -هنع هللا ىيضر- ناك .ةتمالملا نم «(”يرباحلا نامثع نب نودمح

 -هنع هللا يضر- دعص مامإلا بطخ املف «ةرم ديعلا ةالص رضح .تافشاكمو تامارك

 اولعفاو] ءاذك اولعفاو ءنهونيزو مكءاسن اوحكناو اوبرشاو اولك سانلا اهيأ :لاقف ءربنملا
 نولعفي امنإو «ةلفغلا ةبلغل مامإلا هلاق ام نولثتمب ال مهنأ كلذ ىنعمو ءاهدع ءايشأل ,[عاذك
 .هنع هللا يضر وه لاق ام

 ؟تومت تنأو اذه لعفتأ :اخبوم لاقف :ةطرض عمسف «هتافو ضرم يف لحر هرازو
 هدعب هللا همحر تامو ءهلبق لجرلا كلذ تامف ءتنأ الإ قبسي ال هللاو /:خيشلا هل لاقف

 رشع يناثلا نرقلا لهأ

 يعردلا ليبحرشلا دمحم نب نيسحلا (257)
 ,ةيلذاشلا ةفئاطلا خيش ,يعردلا يديعسوبلا ليبحرشلا دمحم نب نيسحلا

 رارسأو «ةينابرلا ةيانعلاو ةيصوصخملا راونأ زئاحو ءىمظعلا ةيقيدصلا ةقيرطلا ثراوو

 .ءاش نم هتيانعو هلضفب صخي هلإ نم هناحبس «همركو هللا لضفب ةيزاغلا '*0[ةقيرطلا]
 يضر.لاقف «فئاوطلا بطقو فراعملا سمش نع ةقيرطلا ذأ -هنع هللا يضر- ناك

 مهتيانع انترمغو «مهتياعر انتمعو ءانايشأ كلس يف تمظنتنا ©0[هللا دمح] انأ :هنع هللا

 .هللا دبع :ك (ج) .ةفئاطلا :س (ب) .س .ت نم طقاس (أ)

 .اهيلإ انعجر يتلا رداصملا يف هتمجرت ىلع فقن ملو 82 :ةوفصلا نم ةمحرتلا ىيطيضحلا لقني (1)
 167 :ةعصرملا رردلا (30 :ةليلجلا ةردلا 2354 :رردلا طاقتلا 0333/3 :يناثملا رشن :يق هل مجرت (2)

 ٠ .65-82 :ةلوزج لالخ ,240/18-249 :لوسعملا «10/2 :يرتشملا ةعلط

 هللا دبع نب ىلع ةطساوب يلذاشلا يقورزلا دنسلاب ةيرصانلا ةيوازلا باطقأ بسن لصتي (3)

 ىلع ةالصلاو رك ذلا ىلع ةبظاوملا ىلع يلذاشلا ةقيرط زكترتو ؛يزاغلا مساقلا يبأو يساملجسلا
 ةقيرطلا دنس رظنا) .هتذمالت دي ىلع تاريغت ةقيرطلا تفرع دقو .ملسو هيلع هللا ىلص يبا

 .(31645 :مقر .ع .خ .م ةيرصانلا
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 ةعيرشلا نيب عماجلا هدلاو لماكلا بطقلا هخيش نع ءرهابلا بطقلا رصان نب دمحم نب دمحأ

 يبأ لفاحملا مامإ ريبكلا بطقلا هخيش نع ءرصان نب دمحم هللا دبع ىبأ يديس ةقيقحلاو

 هخيش نع «ةساملجسو ةعرد نيب ةدلب قرلل ةبسن «ىفرلا نيسح نب هللا دبع يديس دمحم

 رشادم نم رشدم «(”جاحلا دالوأ نم يجاحلا يلع دمحأ يديس رفعج يبأ بطقلا

 أشنم يساملجسلا يزاغلاب ريهشلا دمحم نب مساقلا يبأ ريبكلا بطقلا مامإلا نع «ةعرد

 نب يلع يديس نسحلا يبأ فشاكملا بطقلا فراعلا خيشلا نع ءاراحبو الصأ يغرهملا ءارادو

 نب دمحأ سابعلا ىبأ يديس بطقلا ةيبرغملا فئاوطلا مامإ نع ؛يساملجسلا هللا دبع
 ريغ نم عماجلا بطقلا ةمالعلا هخيش نع ءارادو انفدم ينايلملا ءاراحم يدشارلا فسوي

 ةبقع نب دمحأ سابعلا يبأ بطقلا خيشلا نع ءيسافلا قورز دمحأ سابعلا يبأ عفادم

 نع «”[يرداقلا] دمحأ نب ىبحي يرداقلا فيرشلا ءايركز يبأ خيشلا نع «ئيميلا يمرضحلا
 دمح هللا دبع يبأ خيشلا بطقلا هدلاو نع « فو نب ىلع نسحلا يبأ همع بطقلا خيشلا

 هللا /ءاطع نبا نيدلا جات بطقلا خيشلا نع «ىلحابلا دواد ناميلس ىبأ خيشلا نع انو

 خيش نع «”يسرملا سابعلا يبأ بطقلا خيشلا نع امهالك ؛"77[يشبحلا] توقاي خيشلاو
 خيشلا نع ءنئيسحلا فيرشلا يلذاشلا نسحلا يبأ ةقيرطلا خيش باطقألا بطقو خياشملا

 ةنيدملاب نيتايزلا ةراحب هانكس «يتايزلا فيرشلا يندملا نمحرلا دبع دمحم يبأ باطقألا بطق
 ؛نيدلا رحخخف بطقلا نع «يقارعلا -امهيف ريغصتلاب- ريقفلا نيدلا يقت خيشلا نع «ةفرشملا

 سم بطقلا نع «دمحم نيدلا جات بطقلا نع ءيلع نسحلا يبأ نيدلا رون بطقلا نع

 قاحسإ يبأ بطقلا نع ؛ئيوزقلا دمحم نيدلا نيز بطقلا نع «كرتلا ضرأب دمحم نيدلا
 نع «ديعس دمحم يبأ بطقلا نع «يناورملا دمحأ مساقلا يبأ بطقلا نع ءيرصبلا ميهاربإ

 بطقلا نع «يناوزغلا ديعس بطقلا نع .دوعسلا حتف دمحم يبأ بطقلا نع ءديعس بطقلا

 .امهنع هللا يضر ةمطافو يلع نب نسحلا دمحم يبأ باطقألا لوأ نع ءرباج دمحم يبأ

 .كتسلا دومع نم حيحصتلاو . شرعلا :خسنلا عيمج يف (ب) .يئافولا :ط 2« 2 )0

 .ةروححلاز يحاون .يلع يديس ةيواز برق ىطسولا ةعردب جاحلا دالوأ رصق عمي (1)

 | .712 :مقر ةمجرتلا رظنا (2)

 ةقيرطلا عابتأ نم وهو ,بهذملا يكلامو قوص ءافو دمحم ديسلاب فرعيو دمحم نب دمحم (3)

 :ءايلوألا تامارك عماج 270 :ليلكإلا رظنا) .م1359/ه760 ةنس ةرهاقلاب يوت .ةيلذاشلا

 ظ ظ .(37/7 :يلكر زلل مالعألا 237/1

 يفوت «يلذاشلا يديرم رابك نم «سلدنألاب ةيسرم يف أشنو دلو ءيحرزتملا رمع نب دمحأ (4)
 .(68/2 :ةلاحك مجعم «64 :جاهتبالا لين :رظنا) .م1284/ه683 ةنس ةيردنكسالاب
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 ةلصتم اهنإ :ةقي ةقيرطلا هذه يف يسرملا سابعلا يبأ خيشلا لوق دنسلا اذه ديؤيو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ءيلع نب نسحلا ىلإ لحجر نع لحرب ةنعنعم ,باطقألاب

 .ىهتنا «ىلاعتو كرابت ةزعلا بر نع ليربج نع ءملسو
 هللا ءايلوأو «نيقتملا نيدهازلا ةمئألاو «نيلماعلا ءاملعلا نم -هنع هللا ىضر- ناكو

 ىنب .اهمكحأو ار ار ييسر يعور نقتأ امك «نيدتهلا نيحاصل

 نم سانلا هدصقف ءهلضفو هللا ةيانعب رهتشاو ؛ماعطلا معطأو «تاطابرو ««'اياوزو سرادم
 كلذل هللا دمحب انيأرف هب انكريتو ةرم 2هانيقلو .ةرايزلاو ملعلا ذحأو كربتلل هجو لك

 هب تامأو «نيدلا ننس هب هللا ايحأو «دالبلاو دابعلا هتكرب تمعو سانلا هب عفتنا دقو «ةكرب

 .مهنم هب فصنأو :ةربابحلاو ةملظلا هب عدرأو «ةلضملا عدبلا

 تافشاكمو تامارك تاقثلا ءاملعلا ءالضفلا هباحصأ صاوحخ ضعب هنع رثأيو

 ةيقيدصلاو ةينابرلا /ةيصوصنخملاو ةيهلإلا ةيانعلا ىلع لدت ةبيجع ةميظع ارارسأو ءةرهاب

 رضحلا يف همدخي ناكو ءرايخألا ةريخو ربكألا بطقلا ثرو دقو ال فيك «ىمظعلا
 هدهج لذبو هسفن لذتباو «ةلماكلا ةينلاو ءميمصلا مزحلاو مزعلاو ضحملا حصنلاب ”رفسلاو

 لصولا ببسو ءاهلك تاريخلا حاتفم مهل بدأتلاو عضاوتلاو ءايلوألا ةمدحو .ةدم كلذ يف

 :ىربكلا 55 او ىفلزل يقارمل
 نا مقنإف : رديعجل اّاَنأ هَْلإلا رخس اذإ و

 .نيمآ «هب هللا انعفن «ةييرغ ةبيجع ةمج ةليمجلا هلاوحأو «ةريثك -هنع هللا يضر- هبقانمو

 موي هدلوم ناكو .فلأو ةئامو نيعبرأو نيتنثا ةنس ةيناثلا ىدامج ىف هللا همحر 0

 .فلأو نيعبس و ةعست ماع نابعش نم رشع يداحلا نينئالا

 ةيوازو «ةهبانملا ةيوازو ءنححلانزي تيأ ةليبقب ثينلولم ْناَمَأ ةيواز :اهنم ءاياوزلا نم ةعومجم سسأ (1)

 .(245/18 :لوسعملا رظنا) ...ةراوهب ةيوازو «تنادوراتب
 يف هعم تيلتحاو» «هدلبب هماقم ءانثأ ىليبحرشلا نيسحلا راز هنأ ىلإ هتلحر يف يشك يضحلا راشأ (2)

 .8 :«داروألا هنم تيلطف ؛عولبلا نس ْق لئنيح تنك هنا

 ةعلط رظنا) .م1709/ه1121و م1698/ه1109 نيتريمخألا هيتلحر يف ةفيلخلا دمحم نب دمحأ بحص (3)

 .22 :يرتشملا

 55 .فيفنملا نم وهو «يريصوبلا ةيزمه نم (4)
 .تحخاز نم ةبرقك.عقتو «نامألا وأ ةمحرلا ةيواز اضيأ ىعدتو ُنيِنلولُم نامأ ةيوازب هتافو تناك (5)

 .(245/18 :لوسعملا)
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 ] يسويلا دوعسم نب نسحلا (258)
 .ربربلا '"[بحصي] ةليبقلا دج «2”فسوي ىلإ ةبسن يسويلا دوعسم نب نسحلا
 «ينابرلا ملاعلا ءلوقنملاو لوقعملا سراف انخخيش :هيف يكوتشهلا سابعلا وبأ خيشلا لاق

 نب نسحلا ىلع وبأ يالوم «نيققحما ةمتاخو نيملسملا ةدمع «يناعملاو مولعلاو فراعملا رحب

 «ةنس نيرشع ىلع فيني ام هتمزال «مالسإلل هرمع يف هللا سفن ءيسويلا دمحم نب دوعسم
 بارعإلاو ءثيدحلا حالطصاو ءريسسلاو ءريسفتلاو ءثيدحلاو هقفلا هنع تذعحأو

 عيدبلاو يناعملاو ءلوصألاو ءديحوتلاو «يفاوقلاو ضورعلاو قطنملاو ءوحنلاو فيرصتلاو
 .هماكحأو نآرقلا ةعارقو «نايبلاو

 هلل دمحلاو ؛هريغ الو هتششغ امو «ةصلاخ ةينب هتمدخو هدي ىلع ىلع هللا حتفو

 .هلل دمحلاو هيلع يدامتعا رثكف ئحصنو ةريثكلا ةكربلا هتءارقل تيأرو .طق

 ,ةليلج ةحلاص ةفئاطو «ةليلق ريغ ةديدع ةلجأ خ ويش نع -هنع هّللا يضر- لحتأ

 هيلع مدق دقو .نامألاو ينامألا ةياغ لانو «نافرعلا جات جوت هنمو ءرصان نبا انخيش مهنم

 احرف خيشلا لخدف «ةبطخلا أرقف "ليهستلا" ةءارقب أدبف «ملعلا دصقب فلأو نيتسلا ماوعأ يف

 :خيشلا هل دشنأو ءهيلع نيتيبلاب هل بتكو

 اًمسِق ىَنُمْلا لَك اَنبَر نِم تْليِو 2اَمَنلاَو َرْبَحْلا تيِزُحاىِلَع اب
 اَمكِح يِنَتْجَن كنِم ركِفْلا ٌحِئاَرَق 2 ْتَحرَب ام بحل لك كب اّبَحْرَم اي

 هناكم مانألا ىدل 326 هملع رثكو ننال اهب هبطاح دع لاق

 يف رثكو «هركذو هتيص قافآلا يف عاشو .هركشو هدمح ةنسلألا ىلع قلطناو «هردقو

 لمعلاو ملعلاب هللاو "”[ترونو] ؛هرودبو هسومش تحالو «هربو هناسحإ نيلماعلا

 .هرومأو هلاوحأ تماقتساو ؛.هرودص فراعملاو

 .ترونت :ع (ب) .ةملكلاب دارملا ام فرعن الو ءخسنلا عيمج يف اذك (أ)

 .ورفصو ساف زاوحأب اهنم ءزج رقتسا دقو «تلاليفات يحاونب عقتو «يسوي تيأ ةليبق ىلإ ةبسن (1)

 :رردلا طاقتلا «25/3 :يناثملا رشن .(ك 4 :مقر .ع.خ.م) هتسرهف :يف اضيأ هتمجرت رظنا

 1/3 :يشك ارملل مالعأإلا 41/4 :اصقتسالا 5 :قروتعا ةسرهف 2212 :ليلك إلا 8

 .206 :ةوفصلا «97-108 :ةيئالدلا ةيوازلا

 .طيسبلا نم (2)
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 يدهم يبأو ؛7يللالفلا زيزعلا دبع ناطلسلا يبأو «2”يرغضملا ركب يبأ نع اضيأ ذحخأو
 .يكوتشه لا ميهاربإ نب دمحم هللا دبع يبأو ءيشكارملا راوزملا هللا دبع يبأو «يناتكسلا ىسيع

 نع «يواقألا كرابملا نب هللا دبع خيشلا نع «يترنمتلا ديز يبأ نع سوس دالب قو

 نب دمحم خيشلا نعو 207 ترازنيتب (©رداقلا دبع نب دمحم خيشلا نع اضيأ ذحأو .اهبطقو

 دبع نب يلع نسحلا يبأ خيشلاو «يلالمسلا هللا دبع نب دمحم خيشلا نعو «يلالمسلا ديعس

 بيدألا نعو «يلالمسلا ريطلا ةباغ نم هللا دبع نب ميهاربإ يديس حاصلا خيشلا يخأ هللا

 مهنم دافتسا «غيلإ ةلوزج ةدعاق يف مهريغو 7 يك و مسرلا زيزعلا دبع ناطلسلا يبأ

 .هنم اودافتساو

 نأ دعب دمحم نب ىلع نسحلا يبأ ناطلسلا رمأب تندزتب ةماقإلا مسرب اهنم لحترا مث

 ىلعو رصان نبا بطقلا رابخأب عمم مث ءاهب سيردتلل ردصتي نأ ىلع «ما الا ةياغ همركأ

 هنع ذحتأف «بطقلا خيشلا دصقو هلك كلذ كتف .مولعلا رشنو نيدلا ةماقإ نم هيلع وه ام

 .هعفنو هردق مظعو «هرحب هتكرب نم ضافف «كلذ ريغو فوصتلاو هقفلاو ةغللاو ”ليهستلا'

 ىلإ هنم مث (تانمد لبجي سابعلا نب ىلع نسحلا يبأ سلجم رضحف لحترا مث

 02 كانت هعمو هريغو  ليهستلا حراش ركب يبأ نب دمحم نب دمحم طبارملا انخيش نع

 درج بيطلا دمحم انيكغش عمو : عماوجلا عمجأو "نيدلا دعساو "يدوكملا فيرصت"و ةيبرعلا

 .لوقعملا نم ققح هنعو ءركب يبأ نب دمحم يديس يلولا نب يوانسملا

 .ركذت :ك (

 .213 :مقر ةمجرتلا رظنا «يفاطتلا نسحلا نب ركب وبأ (1)
 .674 :مقرلا دنع هتمجرت يتأت (2)

 .446 :يزوحأ ةسرهف رظنا «يلاليجلا رداقلا دبع ىلإ هبسن عفري «هيقف قوص (3)
 نبا دض روصنملا دمحأ اهضاخ ىلا ةكرعملاب ترهتشاو «تنادورات قرش «داولا سأر ةقطنك. عقت (4)

 .لكوتملا هيحأ
 .656 :مقر ةمجرتلا رظنا (5)
 لهس ىلع لطلاو «تانمد دجوت ثيح طسوألا ريبكلا سلطألل يلامشلا حفسلا ىلإ ةراشإ هلعل (6)

 ' .(96-100 :ناتلونيإ :قيفوتلا دمحأ :رظنا) .ةنغارسلا

 دعب الإ اهرداغي ملو ءاذاتسأ مث ءابلاط ةنس نيرشع اهب ثكمو :م1650/ه1060 ةنس اهلخد (7)
 .ديشرلا يالوم لبق نم اهبارخ
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 هب عفتناف ءملعلا رشنو سيردتلل ةيركبلا ةيوازلا هذهب /-هنع هللا يضر- ردصت مث ]157[

 لك نم هيلإ ةبلطلا هحوتف ؛هتيص عاشو ءهردقو هرمأ مظعف ريثك قلخ هب هقفت .سانلا
 .براغملاو قراشملا ىصقأو بناج

 يفتخأو ملعتلا نم اروفن يرغص يف تنك :'”هتسرهف" يف -هنع هللا يضر- لاقو
 كلذ ببسو ءمهعم تأرق دق ينأك مهعم تثج بتكملا نم اوعجر اذإف «نايبصلا قيرط ف

 جرخي نأ هل ىتأتي فيك بتكملا لحد نم نأ يمهو يف يقلأو .ءايحلا ديدش تنك ينأ

 ملف ؟بدؤملا هيلع رواشي وأ كلذ ركذي نأ هنكمي فيكو ؟ناسنإلا ةجاح [ءاضقل]

 ضرألا ىلع تركنتف «ىتدلاو تيفوت مث «ةدم كلذ ىلع تثكمف «بوره ا الإ نينكمب
 :"0 عاشلا لاق امك] اهلهأو

 ©ُفرْعغَت تنك يلا راّدلاب ٌراَدلا الو  مُهَتْدِهَع َنيِذْلا سانلاب ُسانلا اّمَق

 تلعج مث «ملعتأ تلخخدف ميلعتلا لوبق يبلق يف هللا ىقلأف حتفلا ببسب كلذ ناكو
 تمتخف «ةلبقلا ةيحانل ئئبرغف «ةءارقلل ابلط راصمألا ىلإ ©'[نيبرغي] نأ يدلاو بلطأ

 دقو «ىزعي يبأ يديس حلاصلا يلولا ةرايزل تبهذف ءاندالبل تعجر مث «"ميظعلا نآرقلا'

 لاملاو ملعلا :جئاوح ثالث يلقع يف رضحف ؛هدنع جئاوحلا نوبلطي سانلا نأ يعمس يف عقو
 .هلل دمحلاو كلذ لصحف ءيرغص يف يلقع غلبم كلذو ؛جحلاو

 هنم تدفتساو «ءيسويلا دادحلا فسوي نب قاحسإ وبأ وه "نآرقلل" يملعم ناكو

 تنكف « يزول نبا مامإلل "عومدلا رحبو بذعلا دروملا" هيف عومجم هدنع ناكف ءدئاوف

 ميهاربإو « ”مهدأ نب ميهاربإو «”ينرقلا سيوأك نيحلاصلا تاياكح هيف رظنأو هذآ

 .س «ح نم طقاس (ب) .فلوملا ةسرهف نم كردتساو .خسنلا عيمج نم طقاس (أ)

 . 3 :مقر .ع٠.خ.عو .ع ومجج نمص 14 مفر .[ .خ.م :أاهنم ؛لمكت مل )11(

 000 .ليوطلا نم (2)

 يوت .فيلاتلا ريثك ,ثدحمو خرؤم هيقف ءيركبلا يزوجلا نبا دمحم نب ىلع نب نمحرلا دبع (3)

 .(332/4 :بهذلا تارذش 0301 :ذفنق نبا تايفو :رظنا) .م1203/ه9

 ثيح يلع عم نيفص ةكرعم دهش «نميلا نم هلصأ ؛كاسنلا رابك نم «ينرقلا رماع نب سيوأ (4)

 .(302/1 :ءايلوألا تامارك عماج :79/2-95 :ءايلوألا ةيلح 111/6 :دعس نبا تاقبط :رظنا) .لتق

 نب ليضفلاو يروشلا نايفس بحص ءدهاز ٍفوص ؛ىلجعلا روصنم نب مهدأ نب ميهاربإ قاحسإ وبأ (5)

 .(27:يملسلا تاقبط 31/1 :نايعألا تايفو 2367/3 :ءايلوألا ةيلح :رظنا) .م758/ه140 يفوت «ضايع
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 ناكق ,يبلق يف اهتوالح تعقوو .يلقع يف رئآملا كلت تشقتناف ءمهريغو 29 صاوخلا

 .مهل ميلستلاو اهلهأ ةبحمو ةقيرطلاب ناميإلا نم ىلع هب هللا معنأ امل ”[اريدج] كلذ

 وأ اهلك يتءارق تناكو «حتف هيف ام. يلع هللا حتف نأ ىلإ ملعلا بلط ف تعرش مث

 باتكلا ضعب عمسأ دقف و ةيكذ ةنطفو ةداقو ةحيرق -دمحلا هللو- تقزرو ءاحتف اهلج

 / باتك برو «هنم هتعمس نم /هغلبي ل ام هيف غلبأو ءارهاظ احتف هعيمج يف ىلع هللا حتفيو

 ةنس يف هللا ةمكحل اميمتتو حتفلل ارذب راص نف لك ف ضعبلا عام نأ ريغ ءالصأ هعمسأ

 حبرلا نأ كنم انظ نونفلاو باتكلا عام“ ةلق نم هانركذ امم شحوتست الو ,خياشملا نع ذحخألا

 .زيزعب هللا ىلع كلذ امو «لاقثم فلأ مهردلا غلبي دقف الك .لاملا سأر ردق ىلع ادبأ نوكي

 ايؤر هللا ءاش نإ نوكأ نأ وجرأل ينإ :"هتارضاحم" ف -هنع هللا يضر- لاقو

 ىرحخألاو يل امهادحإ ءام ئيع تيأر ::لاق هنإف دلاولا ايؤر امأ «يذاتسأ ة ةرعدو ,يدلاو

 يه يلا 9[نيعلا تناكو] « ىلع نب نامثع ديعس ىبأ انمع نبا دلاو «نامثع نب ىلعل

 .اضيأ انأ تدلوو يلعل دلوف ءامهب عفتني نيدولوم. كلذ رسفف ءاضيف رثكأو ءام ىوقأ يل

 هتئنهتو هحدم يف "ةيلادلا ةديصقلا" تعنص ةيناثلا هتجح يف قرشملا نم مدق امل هنإف ءرصان

 :يل لاقو يلإ جرف ءهللا دبع دمحم وبأ لضافلا كسانلا هيقفلا هدلو هيلإ اهلحدأف ءجحلاب

 .برغملا لهأو قرشملا لهأ كب ءيضتسي اسمشو

 تبصتتنا املك ينإ ءبجعلا تيأر دقل :مرحلا نم هعوجر يف هيقل امل هل لاق دقو

 ,يبلق يف تنأ ترضح «ةلمج ناومخإلاو ةبحألل وعدأ ,دهشم لك يف تعرشو ءاعدلل

 .خلإ ءانيعم انيع هللا كلعج «نيتوعدلا يبلق يف هللا ىقلأو

 .تارضاحلا نم كردتساو .خسنلا عيمج عي نم طقاس بر .ارلب :ط 306 ١)

 .ك نم ةدايز (ج)

 0058 6 طابرلا « يجح دمحم .د 07 تحن كو )2(

ايعلا هللا دبع ةذمالت نم «يسويلا ىلع نب كامثع (3)
 ةنمس ىسوي تبأ ةليبقب قوت «سافب لحأ «يش

 .(176 :رردلا طاقتلا «206/2 :يناثملا رشن :عجار) .م16737/ه04
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 هب عفتتا دق «هيف ذاتسألا ءاعد باجأو «كلذ هل هللا ققح -هنع هللا ىضر- ناكو

 ؛هجو لك نم هنع ذخألل ةبلطلا هيلع تلبقأو ءةرثك نوصحي ال نم هب هقفتو قافآلا رئاس
 ماع -اهمده يأ- اًهلّتو ءديشرلا ناطلسلا اهيلع ىلوتسا ىتح ةيركبلا ةيوازلا يف سردو

 اومحدزاو سانلا هيلع لبقأو «سيردتلل هيف ردصتو سافل لحرف «فلأو ©9[نيعبسو] ةعست
 ىلع سلج اذإ -هنع هللا يضر- خيشلا رحس هنإ ىتح «ةدسحلا ضعب هنع فلختو «هيلع

 .كلذ هنع لاز ماق اذإو ,ديدش عادص هذحأ هسيردت يسرك

 :ةينابرلا مكحلاو /«ةيندللا بهاوملاو ةيلقعلا مولعلا يف ارحب -هنع هللا ىضر- ناكو

 اموي هلأسو .مهمالك نم دريو لبقي ثيحب «هنامزل ”ينارجرحلاو ينازتفتلا نيدلا دعس وهف

 يف اررحم هدحت الو ,ناسنإ نم هعمست مل ام عما :هل لاقف «ةلأسم نع هسرد يف لئاس

 .نمحرلا بهاوم نم وه امعإو «نانبب ارطسم هارت الو «ناويد

 نم ابيرق ةحتافلا ريسفت يف ثكم شكارم. ”فارشألا عماجب ريسفتلل ردصت املو
 .هئاقلإ نسحل سانلا بجعتف «ةبيجع 7”[تاريرحتو] ابولسأ موي لك ف يدبي «رهشأ ةثالث
 علاط ام ءايلوألا ضعب حيرض دنع تاب اممر لب ءريسفتلا بتك ةعلاطم نم كلذ سيلو

 «ناهذألاو بابلألا ريحيو «لوقعلا رهبي ام مولعلا نم يقليو حبصيف ءامالك عجار الو اباتك

 00ييئاَي نم هيتوُي هللا لضفإلو
 ىلع ددجملا هنإ ليق ىتح «مهرخآو ءاملعلا ةمئاخخ -هنع هللا يضر- وهف «ةلمجلابو

 :يشايعلا ملاس وبأ هيف لاقو .مالسإلل ارصانو «نيدلل اددحب هللا هثعب «ةئاملا هذه سأر

 هيفي يِسوُبلا َنَسَحْلا ٍبَحْصْيلَف  ُهُبَحْصَي يِرْصَبلا ُنسَحْلا ُهَناَف ْنَم
 ركذي تايبأب يسوسلا ديعس نب دمحت هللا دبع وبأ ةمالعلا مامإلا ىلإ بتكو :لاق

 :اهرخخآ يفو «ةبحملا دقع ىلع هنأ اهيف

 .تايرحت :ت «س (ب) .نيعستو :ك «م (أ)

 :رظنا) .م1413/ه816 فوت ؛مولعلا عاونأ يف كراشم ملاع «يفنحلا ينارجرحلا دمحم نب ىلع (1)
 .(728 :نيفراعلا ةيده (351 :ةاعولا ةيغب 2216/7 :ةلاحك مجعم

 ةكرحلا (39/5 :اصقتسالا :رظنا) .م1563/ه970 ةنس نيساوملا ةموحب يدعسلا هللاب للاغلا هأشنأ )2(

 .(376 :ةيركفلا

 .20 :ديدحلا (3)

 .طيسبلا نم (4)
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 "0ووُعْمسَم نبا بُح > اَذبَح ىَرَوْلا ني هب تطّصع الطف يل َتِبْيَحَت دق

 هلك اذه نإ :تلقف «هنع هلا يضر 7 هنأ تملعف

 ©[عرايخخألا] ءامسأل هيبأ مسا وأ همسا ةقفاوم وهو «ناسنإلا اهب رسي لا ىلاعت هللا معن نم

 روبقل ةرايزلا ريثك «نيقتنملا هللا ءايفصأو «نيبحملا رباكأ نم -هنع هللا يضر- ناكو

 .ةرثدنملا تارازملا نم اريثك رهظأ ىتح «مهروبق نع اثاحب «نيحلاصلا

 حرش يشاوح"و "ىربكلا ىلع ةيشاح" هل ؛هكردم نع ينغت -هنع هللا يضر- هفيلاوتو
 مل ©"يكبسلل عماوجلا عمج حرش"و «دلجب يف "هللا الإ هلإ ال حرش"و «7”يسونسلا رصتخم

 ©0"«كحلاو لاثمألا يف مكألا رهز" باتكو ءحورشلا عيمج نع ىنغأل هلمك ولو ءلمكي

 لصفلا لوقلا"و ءاهحرشو ©"ةيلادلا"و «"تارضاحملا"و /.27"نوناقلا" باتكو «لمكي مل

 :ةموظنم ةيعدأو "9 زئاسرو ءارثنو امظن ةيهقفو :(©”لصفلاو ةصاخلا نيب قرفلا يف
 ("؟اريبك اناويد هل هباحصأ عمج دقو ؛ةديدع دئاصقو ؛ةريثك لئاسرو

 ال ةعفانلا ةقداصلا ةليمجلا هلاوحأو ة ةقئارلا هرابخأو -هنع هللا يضر- هدئاوفو

 .تادلجم اهعست

 .رايخلا :ع كك (أ)

 .طيسبلا نم (1)
 لوسرلا ةافو دعب ةفوكلاب لاملا تيب ىلوت «ةباحصلا رابك نم ءدوعسم نب هللا دبع نمحرلا دبع وبأ (2)

 مالعألا غ124-139 :ءايلوألا ةيلح :رظنا) .م653/ه32 ةنس ةنيدملاب يفوت .ملسو هيلع هللا ىلص
 .(137/4 :يلكرزلل

 .ك 2645 :مقر تحت ةماعلا ةنازخلا طوطخم (3)

 .ةحفص 499 ف م1909/ه1327 ماع سافب عبط «"صالخإلا ةملك نم صاخلاو ماعلا برشم" باتك وه (4)
 .110 :ةيئالدلا ةيوازلا :رظنا «"عماوجلا عمج حرشب عطاسلا بكوكلا" :هامس (5)

 .رضخألا دمحمو يجح دمحم قيقحت نم 21983 ةنس عبط .بادآلا يف باتك (6)

 .م1884/ه1]10 ماع رجحلا ىلع عبط «ميلعتلاو سيرشدتلا لوح باتك (7)

 ةنس رصم يف تعبط «تيب 540 ف عقتو «يسرملاو يلذاشلا حدم يف يريصوبلا ةيلاد اهب ضراع (8)

 "يناهتلا حرش يف ينامألا لين" اهحرش عم ه9

 59 .1314 :مقر .م.خ :ب ىرخأو ((327] :مقر .ع.خ) ةحخسن هنم «يضرعلاو يتاذلا نيب ام قرفلا وأ (9)

 زح :يلبقلا ليلخ ةمطاف ةساردو قيقحتو عمج ءيسويلا دوعسم نب نسحلا يلع يبأ لئاسر (10)
 1981 «ةفاقثلا راد

 .(ج32 :مقر .ع.خ) ةطوطخم خسن ةدع هنم دجوت امك ءرجحلا ىلع عبط «هتافو دعب هدلو هعمج (11)
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 ثلاشلا نينثالا ةليل جحلا نم هعجرم هدلبب -هب عفنو هنع يضرو هللا همحر- يفوت

 ةيرق نم ةربقمب "”0[تيززمتب] نفدو ءفلأو ةئامو نينثا ماع ةجحلا يذ نم نيرشعلاو

 .نفد امك دجوف ءرخآ عضوم ىلإ اماع نيرشع وحن دعب لقتنا مث «””ورفص

 لاحر نب نسحللا (259)
 .ريبكلا هيقفلا ةمالعلا :©”لاحر نب نسحلا

 ةجحلا ةودقلاو ءيسويلا دوعسم نب نسحلا ىلع وبأ فراعلا مهنم «ةعامج نع هقفت

 ,ةعامجلا ءاضق ىلوتو «”0هقفلا يف عربو .امهريغو ءيسافلا يرداقلا مالسلا دبع دمحم وبأ

 .ريثك قلخ هب عفتناو ةعامج هب جرختو .داجأف سردو «هتريس تنسحو لدعف

 .فلأو ةئامو نيعبرأ ةنس بحجر يف هللا همحر يفوت
 يىضكيضحلا دمحأ تنب ءاوح (260)

 نم -اهنع هللا يضر- تناك «انمامعأ نم 2 يشيضحلا دمحم نب دمحأ تنب ءاوح

 هلل تارك اذلا تاظفاحلا «تامئاصلا تاقدصتملا .ءتاعشانخلا تارباصلا «تاتناقلا تادباعلا

 ءاكبلا ةريشك ءاهتاقوأ لك يف ةرخآلا لاوهأو هللا نع لفغت ال «تاظقيلا تابقارلا ءاريثك

 .هبامعو هللا ركم نم افوحخ

 هللا يف اهيلع هللا ةمحر ىتدلاو تبحاصو «رادلا يف انيتأت -اهنع هللا يضر تناكو

 «ءكلذك ةبحملاو ةبحصلا ترمتساو «ةدلاولا تتام ىتح ةصلاخ هللا ف ةبحم اهتمزالو

 ءاهقدصب قودصملا قداصلا ربحخأ دق ةقداص رابخأب اهنع انربخت ءتقو لك اهارت تناكف

 .نيدلاولا ىلع ضرعت دلولا لامعأ نأ وهو

 .ح يف تيزرت ()

 .دايع دال وأب عفت )1(

 وأ ةملكلل ميدق قطن نع ةرابع مسالا ناك نإ فرعن الو .”"يورفص" رداصملا يف ةداع بتكت (2)
 .(282/1 :ايقيرفإ فصو «193 :راصبتسالا :رظنا) .رداصملا ف درو فيحصت

 :ناتسبلا راهزأ «215 :ليلكالا «238 :رردلا طاقتلا 73 :يناثملا رشن :يف كلذك هل محجرت (3)

 .205 :يولعلا رصعلا يف ةيبدألا ةايحلا «212 :افرشلا وخرؤم .7/3 :فامتالا 0

 مقر .ع.خ) قاقحتسالا لئاسم قافرإلا"و "ليلخ رصتخم ىلع يشرخلا حرش ىلع ةيشاح" :هل (4)

9). 

 .ةهح الل :ب فرعتو 81 :ملعلا تالاجر :اضيأ رظنا (5)
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 يف لهاستي دجسملا مامإ نأ تيأرف ءرفسلا نم ةرم اندلب تمدق تنك ينأ كلذ نم

 حدق ال نيحلاصلا نم ناكو © 'لبق انخايشأ نم وهو ؛هريغو نايبصلا ميلعت نم همزل ام
 اذإ ربكأ ءدرفنم ةالص يونأ تنكف ءايروص اعمج هفلخ عمجأ نأ يسفن يل تلوسف «هيف

 عيمجي يتآو ءارس أرقأو ءملس ماذإ ملسأو ءدجس اذإ دجسأو ءعكر اذإ عكرأو ربك

 :مالسلا كئرقت كتدلاو نإ :تلاقف دغلا نم ىلإ تثعبف «يدتقملا ةروص ىلع اهناكرأ

 .كتالص درفت الو ءهب كنظ نسحأو «مامإلاب لص :كل لوقتو

 خويش ”ءارقف دلبلا يفو رفسلا نم "[ىرأ] ةرم دلبلا تمدق ينأ اضيأ كلذ نمو

 تقو نورظتتيو نوليقي ءىحضلا تقو هنع ديعب دلبلا جراح دجسملا نوتأي ءنسلا رابك
 مولعلا" نم اهميعنو اهلهأو ةنجلا تافص ضعب مهل درسأو مهيتآ تنكف «ةالصلا

 ءاوفسأت مهنع تأطبأ اذإو ءاديدش احرف كلذب نوحرفيف «يبلاعثلا مامإلل 7”ةرحافلا

 موادو مزالو لعفا :كلذك كل لوقتو «مالسلا كئرقت كتدلاو نإ :لوقت اضيأ يلإ تثعبف

 .همركو هميعنو مهبر مهيلإ ببحو ؛مهبر ميعنب مهرشبو «سانلا حرفو ءلمعلا كلذ ىلع
 .هميعن عاونأ نم هب هللا مهمركأ امو ةنخلا فاصوأ اوعمس اذإ ءارقفلا كئلوأ ناكو

 كلذ مهلمحيو .همركو مهبر بحب نوريطي اوداك ءاديدش احرف اوحرفو اوطشنو اوبرط
 :ملسو هيلع هللا ىلص هلوق قودصم كلذو «ىلاعت هللا ىلإ برقتلاو ةمدخلا ةدايز ىلع

 .هدرس لوطي ام كلذ ريغ ىلإ «””«اورفنت الو اورشبو ءاورسعت الو اورسي»

 انك امئيح انارتو ءانرومأ ف رظنتو ىعرت امبر ءانب ةينتعم -اهنع هللا يضر- تناكو
 ىلع انفرشأ امل قرشملا دالبل انرفس يف تنك دقو .ةبيرق وأ ةديعب ضرألا دالب يف

 لوق تركذتف ةقان ىلع ابكار «مالسلا ىكزأو ةالصلا لضفأ اهنكاس ىلع ةفرشملا ةنيدملا

 ةءارقلل ىلوألا ئدابملا يهليضحلا ذخأ هنعو .ءيفيسرحلا ميهاربإ نب هللا دبع هب دصقي (1)

 .(71 :تالاجر 21 :نويهحيضحلا :رظنا) .ةباتكلاو

 تاعامج ةقطنملا يف نولوجتي اوناكو «كاذنآ ةدوجوملا ةيفوصلا قرطلا لك ىلإ نومتتي صاخشأ (2)

 بسح كلذو ءداشرإلاو ةدابعلل عضاومو مساوم يف نوعمتجي امك «تاطابرلاو اياوزلا ةرايزل

 0 ش٠ .مهيدل مولعم مز لودح

 فولخم نب دمحم نب نمحرلا دبعل ."ةرخآلا رومأ يف رظنلا يف ةرخافلا مولعلا" :لماكلا هناونع (3)

 .ةحفص 175 قف هه1317 «ءةيديمحلا ةعبطملا ءرصم. عبط «يبلاعتلا

 .3(2 :ملسم حيحص) .هدنسم ف دمحأو يئاسنلاو ملسمو يراخبلا هاور (4)
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 : "ةدربلا" بحاص

 "يملا تنيألا نوم َقْوَقَو اًيكس ُهَمَحاَس َنوُفاَعْلا مّمَي ْنَم ريحا
 بوكرلا :نيفصولا نيب عمجأل ةعاس يمدق ىلع تيعسو «بتقلا نع تلزنو

 نم ادحأ هيلع علطأ لو ءيسفن يف كلذ تلقف ؛ملسو هيلع هللا ىلص هل اقوش ؛يعسلاو

 لو ؛مويلا كلذ ىحض يف اهيلع يشغ اهنأ اهتيب لهأ /انربخأ دلبلا انمدق امل مث .هللا قل

 «كلذ ببس ام اهيلع اوحلأف .هظفل ىلع تبثأ لو ,نيح دعبو دغلا نم تقولا كلذ يف الإ قفت

 هللا ىلص يببنلا ةبحمع افوغشم ادهجم ىعسو «ةقانلا ىلع لزن انالف تيأر ينأ هببس :تلاقف

 .اهنيعب مويلاو تقولا ف كلذك رمألا تدجوف «كلذ تريبتعاف «هيلإ اقوشتم ملسو هيلع

 نم اوعمتجا ثيح مهناويدو تاومألاو ءايحألا ءايلوألا عومج رضحت تناكو

 .مهاوكش ليزيف هللا ىلإ بغرف ءاهيلإ نوكشيو مهلاوحأ فرعتو تاومألا ىرتو «ضرألا

 ىرت الو توصلا عمست ؛ةظقيلا يف ملكت تناكو .هناحبس همركو هلضفب رفغيو وفعيو
 وأ ناسنإ لماك صخش ةروص وأ ءاهريغ وأ دي وضع ةروص اهمامأ ىرت دقو ءصخشلا

 .هدارم مهفنل انايبو اريوصت وأ اليثمت كلذ اهبطاخم اهيري «هريغ

 هجولا رونم «نوللا نسح «ةئيلا نسح صخخش اذإف ترظنف ءرظنا :اموي يل تلاق
 م 9[ةرذقلا] ةرذعلا نم ةفق نم جرخ دق «ةحئارلا بيط «بايثلاو دسجلا يقاص اللتي

 نم جرخي يحلاو «رفاكلا نم جرخي نمؤملا لثم كلذ :يل لاقف «كلذ نم ءيش هقصلي
 نيبحتاو ءارقفلا صاوخ نسم نالفل لق :ةرات اه لوقيو «ثيبخلا نم جرخي بيطلاو «تيملا
 .ريصلاب هرمأ ةهبش هيف هل تناك نإو «عرشلا ةفلاخم هيف ام اذك كرتي وأ ءاذك نم رذحي

 اهرمأيف «ةديكألا ةصاخلا ©ةبحملا مهيف نمث اهلهأ صاوحخو اهسفن يف ىه امأو

 دادعتسالا ىلع 0ع ضحلاو داشرإلاو تافلاحخملا نع فكلا نم عيش لك يف مهحصتنب

 .ليوط نامز نم انأ اذكهو .ظعولاو ةرحآلل

 عحرن «كلملا انأ :لاقف ءال :تلقف :تلاق ؟ىضم ام يف كبطاخي نم نيفرعتأ :اهه لاق

 .روضحلا :م (ب) .تارودقملا :س هك ()

 0200 ' .يريصوبلا ةدرب نم .«طيسبلا نم (1)

 وحصلا ةبترم ىلإ ل وصولا لجأ نم مايا وأ ركسلا وأ ةمدخلاب مئادلا ليملا :وه (2)
 رظنا) .ءاقبلاو

 .(0 :فوشتلا جارعم
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 اهربخيو «مونلا يف اهملكي كلذ دعب لعجف هلل اكيرش نوكن الئل مونلا ايؤرل هللا ءاش نإ

 /ليلحلا يباحصلا مهنم «ةكئالملا مهملكت نيحلاصلا نم ةعامج نأ تبث دق :هيبنت

 .هنع هللا يضر ؟7نيبصح نب نارمع

 هلوق نع -هنع هللا يضر- هخيش ىعي .هتلأس :©2"زيربإلا بهذلا" بحاص لاق

 ىلإ 4َنيِمَلاَعْلا ءاسن ىَلَعَ] ِكَرهَطَو كافطصا هللا نإ ُميْرم اي ةكَبالملا تلاق ذإَوإ» :ىلاعت
 ةيآلا لدت له :([00نيِعكارلا َعَم يِعَكراو يِدُجْساَو كبر يتنا ميم ايإ» :ىلاعت هلوق
 ةأرما ةيسآو ىسوم مأك ءاسنلا نم اهريغ ةوبن نم ليق ام لهو ؟ميرم ةديسلا ةوبن ىلع
 مهضعب فقوتو .كلذ يف اوفلتخا ءاملعلا نإف ؟ال مأ حيحص ءاوحو رجاهو ةراسو نوعرف

 ىلع الإ لزتي ال كلملا نإ :اهتبثأ نم لاقو «ةعامجلاو ةنسلا لهأ سيئر يرعشألا خيشلاك

 لزني '””[يبنلا] ءيلولاو يبنلا نيب قرفلا وهو ؛ميرم ىلع هلوزنب ةيآلا تحرص دقو «ييبنلا
 .كلملا هيلع لزني الو مهلي يلولاو ؛كلملا هيلع

 هلل نكت ملو ءءاسنلا عون نع ةوبنلا يفنب لاق نم عم باوصلا :هنع هللا يضر لاقف

 لك نأ يف انك زشا نإو ةيالولاو ةوبنلاو «ةقيدص ميرم تناك امنإو ءادبأ عونلا كلذ يف ةوبن

 ىلع كردي ال ةنيابملا هب امو «ةيالولا رونل نيابم ةوبنلا رونف «ىلاعت هللا رسو رون امهنم دحاو
 لصأ يف تاذلا عم قولخم يقيقح يتاذ يلصأ ةوبنلا رون نأ ريغ ءفشكلاب الإ ةقيقحلا

 .هلاوحأ لك يف اموصعم ىبنلا ناك اذلو ءاهتأشن

 ايلو ريصيس نم تاذ ىلإ رظن اذإ هيلع حوتفملا نإف ءكلذ فالخب ةيالولا رونو
 هتاذ يف ةوبنلا راونأ ىأر ايبن ريصيس نم تاذ ىلإ رظن اذإو «تاوذلا رئاسك اتاذ ىأر

 اذه نإ» :ثيدح يف تقبس ىلا ةعبسلا ةوبنلا ءازجأ ىلع ةعوبطم تاذلا كلت ىأرو ءاقباس

 :رظنا) .م672/ه52 يفوت «ةرصبلا ءاضق ىلوت «ةيوار يباحص «ةعازخ نم «نيصحلا نب نارمع (1)

 .(4/7 :دعس نبا تاقبط «28/1 :ظافحلا ةرك ذت

 كرابم نب دمحأل ؛"غابدلا زيزعلا دبع خيشلا بقانم يف زيربإلا بهذلا" :لماكلا همسا (2)
 .ركفلا راد ؛خيرات نودب عبط :م1743/ه1156 قوت .يساملجسلا

 .45 :تارمع لآ (3)
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 ناك نإو قحلا لوق ىلع اعوبطم اهبحاص نوكيف «(”«فرحأ ةعبس ىلع لزنأ نآرقلا
 .ةلماكلا ةمحرلا ىلعو «ةفلك هعم نوكت الو ىلأب هعم سحي ال يذلا ربصلا ىلعو ءارس

 فونخلا ىلعو «هيلع ةفرعملا نوكت نأ يغبني يذلا] هجولا ىلع لجو زع هللا ةفرعم ىلعو
 هل مودي ىتح يرهاظلا فوخلاب ٍنطابلا فودخلا هيف جرتمي افوخ «'”[لجو زع هنم ماتلا
 لِصيي ىتح لماكلا /وفعلا ىلعو ءامئاد اضغب لطابلا ضغب ىلعو ههارعا رتاسلا فوك

 .هرض نم عفنيو ءهْعطَق نم
 .هدعبو حتفلا لبق يبنلا تاذ اهيلع عبطت ىلا ةعبسلا اهؤازجأو «ةوبنلا لاصخ يه هذهف

 حقق اذإف ءدئاز ءيش اهيف سيل تاوذلا ةلمج نم حتفلا لبق اهنإف يلولا تاذ امأو

 .هدعبو حتفلا لبق موصعم ريغ يلولا ناك اذلو ,ةضراع اهراونأف «راونألا تءاج اهيلع

 نأل ؛حيحصب سيلف همدعو كلملا لوزنو «يلولاو يبلا نيب قرفلا يف هوركذ ام امأو
 هر نوار ةكئالملا دهاشي نأ دبال ءايلو وأ ايبن ناك ءاوس هيلع حوتفملا

 ىلع ليلد كلذف ؛هكلمي الو كلملا دهاشي ال يلولا نإ لاق نم لكو «هنوبطاخيو مهبطاخيو
 .هيلع حوتفم ريغ هنأ

 :"ةيكملا تاحوتفلا" يف -هنع هللا يضر- روهشملا مامإلا ىمتاحلا لاق اذكو :تلق
 :يلولاو يبنلا نيب قرفلا يف مهلوق يف يبلازغلا دماح وبأ مامإلا مهنم انباحصأ نم ةعامج طلغ

 .كلم هيلع لزني الو ءمهلي يلولاو «كلملا هيلع لزني يبنلا نإ

 هرمأي دقف كلملا هيلع لزن اذإ يلولاف «كللملا هب لزني ام ف قرفلا نأ باوصلاو :لاق

 نم هنأو هللا نم ىرشبلاب هيلع لزني دقو «ءاملعلا هفعض ثيدح ةحصب هربخي دقو «عابتالاب

 20ه ةرجخآلا يفو اًنّدلا ةاعلا يف قرشا مهل :ىلاعت لاق امك «نامألاو ةداعسلا لهأ

 نإف كلذك سيلو «يهنلاو رمألاب كلملا هيلع لزني ال يلولا نأ هب قرف ام رهاظ نكل

 نإف ءميرم ةصق يف امك ةعيرش اذ نوكي نأ هنم مزلي الو ؛يهنلاو رمألاب هيلع لزني يلولا
 .قبس امك ةيبنب تسيلو رمألاب اهيلع لزن كلملا

 ةدمعو «نيبلاطلل ةيآ ناكل -هنع هللا يضر- خيشلا نم انعمس ام انيشفأ ولو

 هيلع حوتفلا دهاشي امم هنم تعمس امث ارزن انه ركذأ نيكلو «نييغارلل

 .زيرب ولا بهلذلا نم كردتساو .خسنلا عيمج نم طقاس (أ)

 .(546/2 :ريدقلا ضيفلا رظنا) .ملسمو يراخبلا هاور حيحص ثيدح (1)

 .64 :سنوي (2)
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 يف دابعلا لاعفأ اهنم ءرومأب فشاكي هنإف لوألا ماقملا يف امأ :هنع هللا يضر لاق

 ف يلا رانلا ةدهاشم اهنمو ؛عبسلا تاوامسلاو ؛عبسلا نيضرألا ةدهاشم اهنمو ؛مهتاولحخ

 /.ءامسلاو ضرألا يف امث كلذ ريغو ؛ةسماخلا ضرألا

 ضرألا ىلإ ةعباسلا ءامسلا نم دتمم «خزربلا ران يه رانلا هذهو :هنع هللا يضر لاق

 .ةواقشلا لهأ حاورأف ءاهتاجرد ىلع حابشألا نم اهجورت دعب هيف حاورألاو «ةعباسلا

 «شاشعألاو فوهكلاو رابآلاك ؛:ةقيض لزانم ةئيه ىلع يهو هرانلا هذه يق هللاب ذايعلاو

 .ةيواه هب يوهت ىتح ةملك مهنم دحاولا كملكي ال ءامئاد دوعصو لوزن يف اهلهأو
 ةرك نع ةحجراخ يه لب ؛منهج يه رانلا هذه تسيلو :هنع هللا يضر لاق

 نيضرألا كابتشا اضيأ هدهاشي امو .ةنجلا كلذك «عبسلا نيضرألاو عبسلا تاوامسلا

 ضرأ نع ضرأ هب زاتمت امو ءىرخأ ضرأ ىلإ ضرأ نم جرخت فيكو «ضعبي اهضعب
 نم اهتبسن امو ضعبب اهضعب كالفألا كابتشا اهنمو .ضرأ لك يف يلا تاقولخملاو ىرخأ
 ءاهدلاوت فيك و نيطايشلا ةدهاشم اهنمو .اهيف ىلا موجنلا عضو فيك و «تاوامسلا

 تاوصألاو موجنلاو رمقلاو سمشلا ريس ةدهاشم اهنمو ءنكسي نيأو نحلا ةدهاشم اهنمو

 .اهنيحل ةلتاقلا قعاوصلا لثم يه ىلا ةلئاهملا

 نأو ءرومألا هذه نم ائيش مظعتسي الأ هيلع بجيو ءامئاد هعمس نوكي اذه نإف

 نمز ف تاذلا نأل ؛لاكشإلا ىلإ هرمأ راصو لاحلا هب فقو الإو «ىري ام لك رغصتسي
 اهنم ءيش ىلإ نكر اذإف «مالظ اهلك ءايشألا هذهو .هنسحتست ام لك فسنت ةفافس حتفلا

 ناكو «نمألا ةحاس يف حوتفملا ريغ ناك اذلو «لحو زع هللا نع عطقناو مالظلا يف فقو
 .هللا همصع نم الإ رطخلا ةياغ يف هيلع حوتفملا

 بييزلاو زوللا وحنب لجو زع هللا نع ةلوغشم ةنوتفم حتفلا لبق تاذلا تناك اذإو
 حقتفلا دعب نتفي ال فيكف «دالوألاو ءاسنلاو ريناندلاو مهاردلا نع الضف ءصممحلاو

 .هللاب الإ ةمصع الو «ديري ام ىلع هل نيطايشلا ةدعاسمو «يلفسلاو يولعلا لاعلا ةدهاشم

 نيطايشلا تناك ةقباسلا رومألا هذه نم ءيش عم /فقو نمو :هنع هللا يضر لاق

 ىلاعت هللا همحر نمو .ةمالسلا هللا لأسن ةنهكلاو ةرحسلا ةلمج نم راصو «ديب اذي هعم

 .بجحلا هذه هب قرخمي ايبلق ابلطو اقوش هيف قلحخو هيلإ هبذج
 ماقملا ف فشوك امك ةيقابلا راونألاب فشاكي هنإف «يناثلا ماقملا ف هدهاشي ام امأو

 ءايلوألاو «ناويدلاو ةظفحلاو ةكئالملا ماقملا اذه يف دهاشيف «ةينافلا ةيناملظلا رومألاب لوألا
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 ىلع ناكو هيلإ فاضي نم لك و «مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع ماقم دهاشيو «هنورمعي نيذلا
 مالسلاو ةالصلا هيلع سيردإ ماقم مث «هعم نم لك و مالسلا هيلع ىسوم ماقم مث «هتلك اش
 لسرلا نم ةئالث ماقم مث «هعم نم لك و مالسلا هيلع فسوي ماقم مث هعم نم لك و
 .سانلا نيي ةفورعم ريغ مهؤامسأ «هنع رحخأت نم مهنمو «سيردإ لبق ناك نم «مهنم نيمدقتما

 عمسل هتقلحس لصأ ىلع كلملا ىري فيك و «نيروكذملا ءايينألا تاماقم انحرش ولو

 .لاب ىلع هل نكي مل ائيش عماسلا

 هتاذ نأ قبس امل اهنم ءيش عم فقي ال نأ رومألا هذهب فشاكملا ىلع اضيأ بجيو

 ىسيع انديس عم عقو اذإ هنإ ىتح «هرارسأ هتاذ تفس اهنم ءيش عم فقو اذإف «ةفافس

 لأسن «مالسإلا ةلم نع جرو «هنيد نع نيحلا يف جرخو ءهرصب ىفس هنسحتساو ءالثم
 .ةمالسلا هللا

 انديس ماقم دهاشي ىتح «بيرق كالهو ؛ميظع رطحخ ىلع هيلع حوتفملا لازي الو
 هتاذ ف نأل ءرورسلا هل متو ءانهلا هل لصح هدهاش اذإف ءملسو هيلع هللا ىلص دمحم انالومو

 هيلع هللا ىلص ةفيرشلا هتاذ اهب تصتا «لجو زع هللا ىلإ ةبذاج ةوق ملسو هيلع هللا ىلص

 .نيملاعلا لضفأو تاقولخملا زعأ ناك اذلو «تاقولخملا رئاس نبي نم ملسو

 زع هللا ىلإ هبذج ديازت ءملسو هيلع هللا ىلص انيبن ماقم ىلإ هيلع حوتفملا لصو اذإف

 ءمهنم هللا انلعج ,حتفلا بابرأ اهفرعي ىرخأ رارسأ كلذ يفو «عاطقنالا نم نمأو ءلجو

 .مهتاكرب /انمرح الو

 مابقملا امأو «ةمدقتالا راونألا كلت يف ردقلا رارسأ هيف دهاشي هنإف :ثلاثلا ماقملا امأو

 ؛ءاملاب مسلا لالحتاك هيف لحنيو «لعفلا هيلع طسبني يذلا رونلا هيف دهاشي هنإف :عبارلا

 رونلا كلذ نأ نونظي ثيح ريثكل طلغلا عقي ماقملا اذه يفو «ءاملاك رونلاو ,.مسلاك لعفلاف

 كلذ نع لعفلا لازعنا دهاشي :سماخلا ماقملا فو .اريبك اولع كلذ نع هللا ىلاعت «قحلا وه

 .الوأ هنظ ام يف طلغلا هل رهظيو ءالعف لعفلاو ارون رونلا ىريف «رونلا
 ضرغلا نأل ءاهماسقأ ءافيتساو اهيناعم حرشو تاماقملا ءامسأ ركذ نع انبرضأو

 "زيربإلا بهذلا" نم ىهتنا هلل دمحلاو تلصح دقو «هيلع حوتفملا ريذحت ىلإ ةراشإلا

 ميلكت وه يذلا هلوأب ضرغلا لصح نإو «دئاوف نم هيف امل ”[هلك] همالكب انيتأو

 .هلوطب :م يف (أ)
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 .كلذ برغتسي الف ءمهتدهاشمو مهيلع مهورنو «ءايلوألل ةكئالملا

 ةئامو نيتسو ىدحإ ةنس لئاوأ نوعاطلاب اهيلع هللا ةمحر ةمجرتلا ةبحاص تيفوتو
 .نيمآ ءاهدعب انتف الو ءاهرجأ هللا انمرح الف ءاهرمأب اهيلع انيلصو «فلأو

 لوقي نم ىلع مهراكنإ مدع مهقالخأ نمو :ةلوبتملا قالخألا يف هّللاب فراعلا لاق ؛معن

 ديسلاب تعمتجا :لوقي نم ىلعو ءانذك :هل تلقو ءاذك :ىل لاق .ةظقي توملا كلم. تعمتجا

 .ةماركلا هجو ىلع نكمم كلذ نإف «ةظقيلا يف مالسلا هيلع ميرم نب ىسيع حيسملا

 رامعأ نع هلأسيو ءاريثك توملا كلم عمتجي هللا همحر ”يشيرشلا خيشلا ناك دقو

 :هلهأ ضعب حور ضبقل ءاح اذإ تاقوألا ضعب يف هل لوقيو هربخيف ءاهيف يقب امو سانلا

 وأ ةعمج وأ موي اذكو اذك هلحأ نم يقبو ؛خسن هب تلزن يذلا رمألا نإف «كبر ىلإ عجرا
 :ةدسوأ رهش

 كلم لزنف ؛توملا ىلع فرشأ ىقتح ضرم هنأ دمحأ يديس 9[هدلو] ينربخخأو
 :ةنس نوئالث /يدلو لجأ نم ىقب :هارأ انأو يدلاو هل لاقف ؛هسأر دنع سلجو توملا

 .لاق امك نيئالث هدعب شاعف ءضرملا كلذ نم تبطو «مالسلا هيلع ليئارزع عحجرف

 هنأ اضيأ ينربخعأو .اريثك هثداحيو توملا كلم ىري نيدلا لضفأ يخأ ناك كلذكو

 تامالع ضعب نع نيدلا لضفأ خيشلا لأسو .ةظقي مالسلاو ةالصلا هيلع حيسملاب عمتجا

 نم اذه لثم يف ءاوشع طبح نوطبخي سانلا لزي حلو ءكلذب رسف «ءتعقو ىلا ةعاسلا

 .ليلد ريغ
 ةالصلا هيلع حيسملا نأ يسرافلا ناملس ةصق ف 2"سانلا ديس نبا ةريس" فو

 نايكبت بيلصلا هيف يذلا عذجلا دنع ىرخأ ةأرماو همأ دجوف «عفر امدعب لزن مالسلاو

 لسرأ مث ء«ءامسلا ىلإ هعفر ىلاعت هللا انإو ءلتقي مل هنأ امهربخأو امهملكف .هيلع

 .دالبلا ىلإ مههجوو .نييراوحلا

 .يدلو :م يف ()

 لاج نأ دعب شكارم مدق «ءايلوألا رابك نم ءشيرش نم هلصأ «ياكبلا يشيرشلا يلع وبأ هلعل (1)

 .(201 :فوشتلا يف هرابخأ رظنا) .قرشملا يف

 ةنس رص. تعبط «نيأزج يف عقت «"ريسلاو يزاغملا نونف يف رثألا نويع" :اضيأ ىمست (2)
 رظنا) .مولع ةدع يف عراب ثدحم ؛يرمعيلا سانلا ديس نبا حتفلا يبأل ىهو ,م1937/ه6
 .(108/6 :بهنذلا تارذش
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 اذكو .ارارم لزني نأ زاح ةرم عفرلا دعب لزني نأ زاج اذإو :يليهسلاو ”يناربطلا لاق

 هيدي ىلع باتو .ةظقي مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيعب عمتجا هنأ يبرع نبا نيدلا يبحم ركذ

 .مالسلاو ةالصلا هيلع يخايشأ لوأ وهو :لاق .ايندلا يف دهزلاو ©ةحايسلاب هرمأو

 ىتح ربصا :لوقي ,ةحجاح يف ناسنإ هلأس اذإ 7نابعش نبا نيدلا جات ناكو

 .ليربجج ء يجي
 هنأل كلذ لشفم ىلع راكنإلا يغبني ال :لاقو «هباتك يف ( 7 يصوقلا رافغلا دبع ركذ

 ةثداحمو ؛هتكئالل تابطاخم املو ءتوكلملا ف ةلاوج ءايلوألا بولق نأل ؛ليحتسم سيل

 .لاسرإ الو يحو الو ةوبنب تسيل ليربج

 ملسو ءهعجارف «27"ىربكلا ننمل" بانك يف كلذ ىلع مالكلا ”[طسب] دقو
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ,تانكمملا عيمج نم هب نوربخي ام ءايلوألل

 :هل ,م971/ه360 ةنس ناهبصأب يفوت ءظفاح ثدحم «يناربطلا يمخخللا بويأ نب دمحأ نب ناميلس (1)
 .(118/3 :ظافحلا ةركذت «253/4 :ةلاحك مجعم :عجار) .ةوبنلا لئالد

 كلذك .جحلل وأ عاطقنالا وأ ناوخإلاو خويشلا ةرايز اهنم فدهلاو ؛تاعامج نادلبلا ف لوجعتلا (2)

 | .(619/1 :ءايلوألا تامارك عماج رظنا) .ةقراخخ تامارك هيلإ بسنت «ةفوصتملا رابك نم (3)

 ةنس رصمحب ٍقوت ءرعاشو ملكتم ءيصوقلا حون نبا ديلا دبع نب دمحأ نب رافغلا دبع (4)

 يف ...هللا ءايلوأب نامبإلاو قيدصتلاو ديحوتلا لهأ كولس ىف ديحولا باتك هل :م1309/ه8

 ا 0 267/ 5 :ةلاحك مجعم 587/1 :نيف راعلا ةيده : رظنا) نيدلجب

 هللا ءاطع نبال ءنسمحلا يبا يلذاشلا هخيشو يسرملا سابعلا يبأ خيشلا بقانم ف ننملا فئاطل (5)

 .م1310/ه709 قوت «يردنكسلا
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 .هبحصو هلأو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ءميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ءاخلا فرح

 يفيسر هلا ىبحي نب دلاخ (261)

 نب ركب يبأ ريبكلا عرولا نب دحاولا دبع نب نامثع نب ناميلس نب ىبحي نب دلاخ
 يف /هللا ةيآ مهنم رشاعلا نرقلا خياشم نم رشانلا ةحود" يف لاق ”يفيسرهلا رمع [9

 لئابق نم ءيدومصملا ىبحي نب دلاخ ءاقبلا وبأ خيشلا .هكلمو هتوكلم يف هتبوجعأو «هقلخ
 .ةعرد يداوو ةسام طابر نيب ام يف ةنئاكلا ةدماصملا

 هب رختفاو ءملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا تازجعم ”[ددج] نمم لجرلا اذه ناك

 .لوقي اه لئاقل دعب قبي ملف «مالسإلا

 .دلاح- خيشلا ركذ نأ ىلإ «نينامث ماع يف شكارم ةنيدٌ نحنو ءاموي ٍئثدحي ناك

 .ىنفي ال ازعو ارخف مالسإلل كرت هنأ هفرشب ىفك :لاقف

 ءارقفلاو ءاهقفلا نم ةعامج عم ابهاذ دلاح خيشلا ناك :لاقف ؟كلذ فيك و :تلقف

 تناك ول نأ انددو :مهضعب لاقف ءملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا تازجعم يف اوملكتف

 .اهدهاشن انموي ىلإ ةيقاب ةزجعم

 :اولاقف ءلوسرلا ةزجعم نامز لك يف هئايلوأ دي ىلع ددحي هللا نإو :خيشلا لاقف

 ؛قيرطلا ةفاح يف لبج ةعطق مهئازإب ناك و «ةحيفصلا هذه ىلإ اورظنا :لاقف ؟كلذ فيكو

 اهيلإ خيشلا راشأف «ءيش اهيف سيلو اهيلإ اورظنف .دوسأ رجح نم ةحيفص ةفاحلا كلت فو

 ةحيفصلا يف ناتداهشلا تمستراف ءهللا لوسر دمحم «هللا الإ هلإ ال :بتكي هنأك هتبابسب

 ةيقاب يهو ءدحاو فرح اهنم لكشي ملو *”![ةنيب] ةظيلغ فورحلاو ءضيبأ طخب نيتبوتكم
 !ءاشي امل لاعفلا ناحبسف ءرشبلا لعف نم نكي ملو ءرهدلا بقع ىلإ

 ديزأ ىعدتسا «دغلا نم ناك املف «معت :لاقف ءةحصلا ديرن :تلق اهب ئثدح املق

 دلاخ يديس ةصق نع انديس اوثدح :مهل لاقف «يحاونلا كلت رايخأ نم الجر نيعبرأ نم

 . ةنيبم 16 2 (ب) .كرح .كتن (س .ح ِق )0

 :لاجحلا ةرد «40 :يكومسرلا تايفو «3-24 :يليقعبلا بقانم «115 :ةحودلا :نوريثك هل مجرت (1)

 14 :تالاجر 68/17-70(2 :لوسعملا ,23 :يلحاسلا تايفو «40 :ةراشبلا «40 :ةهزنلا 1

 .609 :ةيركفلا ةكرحلا
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 .رهدلا بقع ىلإ ةيقاب ىه :اولاقف ءاهب انوثدحف ءروكذملا

 بلغو خيشلا دمحم هللا دبع وبأ ناطلسلا ىلوت امل :اولاققف .مهعمجأب اضيأ انوثدحو

 ْف مهبتكي لعجو «”ةبئانلا كلذ يمسو فئاظولاو جارخلا مهيلع عضو ءسوس دالب ىلع
 بتاكلا هل لاقف «ةبئانلا يف مهومسرا :ناطلسلا لاقف «دلاح خيشلا دالوأ اوركذف «ةمزألا

 نإو /:ناطلسلا لاقف «دلاخ يديس دالوأ مهنإ «لعفت ال ءيالوم اي :نسحلا نب دمحم

 .مهومسرف ءرمألا اذه يف ءاوس مهلك نوملسملا ءناك

 ناطلسلا نإ ءيديس اي :اولاقف مهيبأ ربق ىلإ اوؤاجف «مايأ دعب هدالوأل كلذ غلب مث

 نأك ةليللا كلت يف ناطلسلا ىأرف ؟اندنع تنأو اهيطعن فيكو «ةبئانلا نامز يف انلعج

 نمو :هل لاقف ءكداوف نجرحأل نع هتنت مل نئل :هل لوقي وهو هنطب ىلع هلجر لعج الجر
 .دلاخ :لاقف ؟نوكت

 بتاكلا ىلإ هنيحل ثعبف ءلدعلاك هدسج خفتنا دقو ابوعرم ناطلسلا ظقيتساف

 ام ادبأ هوركمم مهتحاس دحأ برقي ال نأب دلاخ خيشلا دالوأل بتكا :هل لاقو ءروكذملا

 ءاعدلا مهنم بلطو ؛مهيلإ بتاكلا ثعبف .جارخلا مامز نم مهطقسأو ءانبقع يف كلملا ماد

 .عيفر مرح يف نآلا ىلإ خيشلا بقعو .هملأ نم يفوعف ءاولعفف «خيشلا ربق دنع

 .هظفلب ىهتنا «ةرشعلا لوأ ف -هنع هللا ىضر- يفوت

 تلد «كلذ يف ةخسارلا مدقلاو «ةبحملاو قوشلا لهأ نم -هنع هللا يضر- ناكو

 .اهريغو ؛20ةيحيدملاو ةيديحوتلا هدئاصق هيلع

 همحر ةنسلل مهعبتأو ,مهدبعأو مهعروأو هنامز لهأ دهزأ -هنع هللا يضر- ناكو

 .هب انعفنو «هللا

 ةرخصلا ىلع هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال هعبصأب بتك هنإ :ىليقعبلا لاقو

 عملي هلاح ىلع يقبو ؛ةضف طيخ هنأك ءضيبأ راصو «ةرخصلا ف هطخ صاغف «ءامصلا

 دراوم ف صقن ةجيتن ةبيرضلا هذه ضرف يتأيو ءانيع ىدؤتو ناكسلا اهب مزلأ ؛ةيعرش ريغ ةبيرض (1)
 .(30/5 :اصقتسالا (39 :ةهزنلا :رظنا) .يدعسلا لاملا تيب

 .م1452/ه856 ةنسب هتافول رداصملا خرؤت (2)

 :مقر .ع.خ.م :اهنم « مالسإلا راد فصو يف ماهلإلا ةجيتن" :ىمسملا يلحزلا هحشوم :اهنم (3)

 .تينزت «وبارغومح ةنازحخح طوطخم ء7
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 "”ترئمتو نهومس نيب فرح يف اضيأ اهبتك دقو .نامزلا لوطب ريغتي ال ءارج مله ىلإ

 .ىىلاعت هللا الإ اهيصخي ال هبقانمو هتاماركو

 يليقعبلا مساقلب نب دلاخ (262)
 اظاعو ءالماع املاع اجاح -هنع هللا يضر- ناك 9 ىليقعبلا مساقلب نب دلا

 .بولقلا زهيو هظعوب نويعلا يكيي
 ركذلا يود هنفد دنع نوعمسي سانلا ناكو .ةميظع تامارك -هنع هللا يضر- هلو

 .نيركاذلا صاخشألا نوري الو «ةهج لك نم
 «هربق نم هبيجي هربق يف هباحصأ صاوخ ضعب هيلع ملس اذإ-هنع هللا يضر- ناكو

 .ءاش ام هملكيو ؟كتجاح ام :هل لوقيو

 .هب انعفنو هللا همحر «رشاعلا لوأو عساتلا نرقلا رخآ لهأ نم وهو

 يفيسرهلا دمتحأ نب دلاخ (263)

 هللا يضر- ناك /.روكذملا دلاخ يديس ةيرذ نم (2”نسحلا نب دمحأ نب دلاخ |

 .ادباع انيد اريبخ ءاعشاحت اعضاوتم ءاح اص الجر -هنع

 .فلأو نيعبرأ ةنس -هنع هللا يضر- قوت

 يلبحلا حفسلا يف تنين يداوب رخص ىلع تاملكلا هذه تشقن )1(
 .ترانمت ةجئاف ىلع لطملا

 .(15 :تالاحر «11 :يليقعبلا بقانم :رظنا) .ليقعبواديإ ةليبق «دولوملا توارفات ةسردم. طراشم هيقف (2)

 .70/17 :لوسعملا «46 :تالاجر «40 :ةراشبلا 0 :يكومسرلا تايفو :يف هل مجرت (3)
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 .هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع ملسو هللا ىلصو ؛ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 لادلا فرح

 يلنوتلا يلمتلا دمحم نب دواد (264)

 .هرهد ديحوو هرصع هيقف '”يلنوتلا يلمتلا قحلا دبع نب دمحم نب دواد
 يديس مهنم ةعامج هدي ىلع جرخت ءاحلاص الماع املاع اهيقف -هنع هللا يضر- ناك

 .هنامز لهأ هب كربتو «قلخن هب عفتناو «ئييتاغتلا يكومجسرلا دواد نب نيسح

 .هقفت هبو «يواشوشلا نيسح يديس ليلجلا ملاعلا نع -هنع هللا يضر- ذحأ

 راتفو ءاهريغ فيلآت هلو «لزاونلا يف هب عفتنمل (©9"قئاثولا تاهمأ" :اهنم فيلآت هلو

 © روكذملا يكومسرلا نيسح يديس هذيملتل اهب باحأ
 ءرصعلا انه يف فوت يواشوشلا هخيش نأل ءابيرقت ةعساتلا ةئاملا رحخاوأ هللا همحر قوت

 .اهيف ءاتلا ميدعتب (0ةئاغامنو نيعستو ةعست ماع مرا نمات يف قون :لاقف ضعبلا مزحو

 رشاعلا نرقلا لهأ

 يلمتلا نامفع نب دواد (265)

 يضر- ناك .راجنلاب فرعي «”يميتشجلا ىلمتلا دواد نب ىسوم نب نامثع نب دواد
 هدجو «نيملسملا ةاضق نم كلذك 20هوبأو ءالضاف ايلو احلاص ءالماع املاع اهيقف -هنع هللا

 .ةئامعستو نينامث ةنس ىلاعت هللا همحر قوت .نيحلاصلا هللا ءايلوأ نم

 يليقعبلا ىسيع نب دواد (266)
 .الماع املاع اهيقف -هنع هللا يضر- ناك (©0 ىليقعبلا ىسيع نب دواد

 . يك ومس رلا تايفو نم حيحصتلاو .ةثامعستو :خسنلا عيمج يف (أ)

ظنا .نلمأ ةليبق «فيسوالفأب ميتشك و أ يل ةسردم سسؤم «لنوت ةيرق ىلإ ةبسن )0(
 تايفو :يف هتمحرت ر

 .12/2 :ةلوزج لالخ 178 :ةملاعلا سوس ؛279/18 :لوسعملا ؛40 :ةراشبلا «40 :يكومسرلا

 .فيرازأ ةنازخن طوطخم ؛"قئالعلا يف اهب قلغتي امو قئاثولا تاهمأ" (2)
 .ك 63 :مقر تنادورات دهعم ةنازحن 8 مقر تينزت ءوبارغومل ةنازخب ةحخخسن اهنم (3)

 .22:تالاجر 168/6 :لوسعملا (23:يلحاسلا تايفو :43 :ةراشبلا 0 :يكومسرلا تايفو :يف هل محرت (4)

 .22 :تالاجر .47 :يكومسرلا تايفو :عجار ءرشاعلا نرقلا لئاوأ فوت «يلزاونو ضاق ةمالع )5(

 .18 :تالاجر (30 :ةراشبلا 41 :يكومسرلا تايفو :يف هل مجرت (6)
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 .ةئامعستو نيعستو عبس ةنس هللا همحر يفوت :ليق

 يرهزألا يواتلقلا يلع نب دواد (267)
 يرهزألا 9[يواتلقلا] دمحم نب يلع نب دواد

 ”ادوحلا يبأو «””رهاط نيزلاو
 دحأ راصو ءاهريغو «ةيقوقربلا يف ملكتو «ىتفأو ءامهريغو ةيبرعلاو هقفلا ف رهم

 .ةنس نيرشع وحن يرهزألا عمالا يف سردو «هبهذم خويش

 رمأ ىلع الابقإو انيدو ””[المعو] املع رهدلا دارفأ نم -هنع هللا يضر- ناكو
 ءاهب عفتلا معو ؛"ةلاسرلا"و ."بحاحلا نبا عورف"و ؛"ليلخ رصتخم" حرش .هترخآ

 /.اهريغو ”كسانملا" هلو ,"يجوغاسيإ'و «"ةيمورجلا"و ؛"ةصالخملا"و ,"يفارقلا حيقنتو"
 .ةئامعستو نيتنثا ةنس بجر رشع يناث ةعمجلا ةليل تام

 .هريغو يئانتلا سمشلا هنع ذحأو

 يلالمسلا دمحم نب دواد (268)

 لئاوأ بارعإ" بحاص «ليلجلا ملاعلا ريبكلا هيقفلا ”يلالهسلا دمحم نب دواد
 (70"بارحألا

 2 يول مساقلا يبأ نع لح )0(

 .ك نم طقاس (ب) .ينواتلقلا :ك يف (

 :رونلا ةرجش 203 :عماللا ءوضلا 9 :حيشوتلا 6 :جاهتبالا لين :يف كلذك هل مجرت (1)

 .139/4 :ةلاحك مجعم 8

 .ةكمم ةباطخلا ىلوت ءيضورع يوحن هيقف ءمساقلا يبأب فورعملا يريونلا يلع نب دمحم نب دمحم (2)
 .(311 :لينلا عجار) .م1453/ه857 يفوت

 قوت «ينولوطلا عماجلاو ةيقوقربلا عماجب سيردتلا يلو .سردمو هيقف «نيدلا نيز يريونلا دمحم نب رهاط (3)
 .(5 :جاتحا ةيافك 4 :عماللا ءوضلا 09 :حيشوتلا :عجار) .م1454/ه6

 .(180 :جاتخنا ةيافك عحار) .م1459/ه3

 :يدرب يرغت نبا :رظنا) .ةرهاقلا ةنيدمه نيرصقلا نيب يسكراحلا قوقرب 0 هأشنأ عماج (5)
 .(1] 3/12 :ةرهازلا موجنلا

 5 :تالاجر 250 :يكومسرلا تايفو :رظنا) .رشاعلا نرقلا طساوأ قوت .يوحن ملاع (6)

 .تينزتب يملعلا سلحملا ةطوطخم 2288 :مقر ةييوجحملا ةنازخلا :ةطوطخم خسن ةدع هنم دحجوت (7)
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 رشع يداحلا نرقلا لهأ

 يدغألا يلمتلا دمحم نب دواد (269)

 املاع اهيقف -هنع هللا يصر- ناك وألا يلمتلا قحلا دبع نب دمحم نب دواد

 .قسن يف هاضف هدجو هوبأو وه «لزاونلا يف اربتعم ايتفم ءالماع

 .فلأو ةرشع ثالث ةنس هللا همحر قوت

 يدماحلا هللا دبع نب دواد (270)
 نم «ةمالعلا ملاعلا يبوسيحلا «ليبنلا هيقفلا © يدماحلا دمحأ نب هللا دبع نب دواد

 :يكومس لا دمحأ نب يلع نسحلا يبأ نع -هنع هللا يضرح ذحأ سفن ةدلب

 يناجولا معنملا دبع نب دواد (271)
 املاع -هنع هللا يضر- ناك «9يتوناتلا يناجولا يغوغدلا معنملا دبع نب دواد

 .ةغيلب لئاسرو تابتاكمو ةعيدب 0[ةعئار] دئاصق هل ءايضورع اييدأ ءالماع

 ةنس ىلإ برغملاب فلأو تس ةنس لزن ءابولا اذهو] «نوعاطلاب هدلبي هللا همحر قوت

 (22فلأو ةرشع تس

 يغوغدلا معنملا دبع نب دواد يديس بيدألا انبحاص ينربحأ :"دئاوفلا" بحاص لاق

 م نا ِ يت يل ري كار اروشا ٠:ب ديعس ىديس ةمالعلا )00 :اسملتلا هللا دبع ابأ :نيخخيش همانم ف ىأ هنأ

 .امهنع يضر هللا نأ ىلع لدت ةنسح لاح يف

 .م (ح «س نم طقاس (ب) .ةعئار :مو ك ف ()

 :يف هل محرت «نلمأ ةليبق ىرق نم يهو «تلوُزاَت ةيرق ىلإ ةبسن «يلوزاتلا ةملكل بيرعت يدفنألا (1)

 40 :تالاجر ,«290/8 :لوسعملا «43 :ةراشبلا 224 :يليقعبلا بقانم 40 :يكومسرلا تايفو

 .612 :ةيركفلا ةكرحلا
 .39 :تالاجر «41 :يكومسرلا تايفو :يف هل مجرت (2)

 .تينزت قرش «دمح تيأ ةليبق ءْنْواَرهحْريِإ ةقرف يضارأب عفت (3)

 تايفو (33 :ةراشبلا ,16-20 :دئاوفلا :رظنا) .تينزت قرش ناجيوب ”تونات" ىلإ ةبسن (4)

 .(30 :تالاجر (61 :ةملاعلا سوس «34/3 :يبرغملا غوبنلا «50 :يكومسرلا

 .326 :مقر ةمجرتلا رظنا (5)
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 يسدادلا دمحم نب دواد (272)

 خياشملا رباكأو نيفراعلا نم -هنع هللا يضر- ناك ؟يسدادلا دمحم نب دواد

 .نيقتملا هدابعو نيحلاصلا هللا ءايلوأو

 [يناوزلا] مساقلا يبأ نب دمحم يديس ريبكلا يلولا نع - هنع هللا يضر- ذحخأ

 مهقيرط يف هنولوقي ركذ هباحصأل ناكو .يدشارلا ينايلملا فسوي نب دمحأ يديس نع

 .يبر اي ءزيزع اي هللا اي :وهو ؛مهدنع ةداعلا ىمسيو ءاضعب مهضعب ةرايزل مهباهذو

 يف رومعملا تيبلا جحل اوبهذ اذإ ةكئالملا ةداع تعمس دقل :اموي خيشلا مهل لاقف

 وذ ميظع اي :نولوقي مهتعمس :لاق .نسحأ ناكل اهومتلق ولف «'"””[ةعباسلا] ءامسلا

 اهنولوقي هباحصأ لازامو /.يلو اي «زيزع اي ءلامكلاب افوصوم اي «هللا اي هللا اي ءلالجلا ع173]
 .نآلا ىلإ

 يدتهي ىتح ءايلوألا ىلع ليضفتلا يلولا قحتسي ال :لوقي -هنع هللا يضر- ناكو

 ءاهقفلا ضعب كلذ عمس املو «ربلا اذه يف نوملسملا هب يدتهي امك ربلا كلذ يف رافكلا هب

 ةعامج كلانه دجوف ءكلذك ناكف .رسوت نأ كل دبال :افشاكم خيشلا هل لاقف ؛هركنأ

 ؛عحرو هيقفلا يدف املف :خيشلا ركذب نوجهلي «نوملسم نطابلا يف مهو «ىراصنلا نم
 .خيشلا قدص نم دهاشو ىأر ام ربخأ

 سانلا هب حلصو «قلخلا هب عفتناو ءرصحلا توفت ةريثك -هنع هللا يضر- هتامارك و
 ىلع تناكو .خياشم هدي ىلع خيشتو «يحاونلاو راطقألا تمعو هتكرب تضافو «دالبلاو
 .ةيواز ةئاممالت ليق ام ىلع هدي

 (©هدلب سدادب نفدو ءرشع يداحلا نرقلا لئاوأ يف ىلاعت هللا همحر يفوت

 .س كك نم طقاسو «يتارزلا م 2 )0
 5ك نم طقاس 2(ب)

 .ةمجرتلا هذه يحك يضحلا لقني اهنمو 3 :ةوفصلا يف هل مجرت (1)

 .سداد يداو ىرحب لوط ىلع ةدتمملا روصقلا ىلع قلطت (2)
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 ءارلا فرح

 شوكلا لاحر (273)
 لاحر انديسب فرعي «نيقتملا هدابعو «نيحلاصلا هللا ءايلوأ نم لحجر «لاحر

 ءلادبألا نم -هنع هللا يضر- ناك .شكارم زوح نم «ياهأ ليزن ."”شوكلا

 .ةريثك ةرهاظ هتامارك و ءبئاص مهس كلذ نم هل «ءاعدلا باجتسم

 هنوكل هتوقل لدرخلا ةعيرز رخديو «ةيربلا تابن ىلع شيعي -هنع هللا يضر- ناكو

 .نوللا رمسأ -هنع هللا يضر- ناكو .هتحايس نم كلذ دوعت

 ءيامنأ نم هتيوازب نفدو ءرشاعلا نرقلا نم ةسماخلا ةرشعلا رخآ يف هللا همحر يفوت

 .هعابتأ رثكو «هتيص دعبو «قلخلا يف ةميظع ةرهش هلو
 نإف ءاوعجرا :مهل لاق هيلع فرشأ املف «يناوزغلا هللا دبع يديس هيلإ كرحف :ليق

 .هضرغ هيف ىضقف ايناث هيلإ كرح مث «ةنايلغ '”[هُرَّدِق] دبعلا
 هدجو عيبرلا مأ رهن غلب املف « ”دواد نب دمحم يديس ةرايز اموي دصق هنأ ىكحيو

 نيقشلا نيب ام راصو ءرهنلا قشناف «هب اينغتم امالك هيلع لاقف ءهروبع قاطي ال الماح

 اينغتم هاقلتي ءاجف «دواد نب دمحم يديس هئيجمع, فشوكف ءهباحصأو وه ربعف ءاسيي اقيرط

 .نيمآ ءامهتاكربب انعفنو ءامهنع هللا ىضر «رخآ مالكب

 يونجلا ناوضر (274)
 «دابعلا جارس «ريبكلا دباعلا لماعلا ملاعلا .ميعن وبأ /(7يونجلا هللا دبع نب ناوضر

 .هنرلق :م .ت يف (

 2144/1 :ةيدبألا ةداعسلا ؛26-42 :ةيقيدصلا لهأ ةفحت 249 :عتمملا .101 :ةحودلا :يف هل مجرت (1)
 «يرواشملا دمحمل ”لاحر ديس خيشلا ةفرعم ىلإ لاحترالا جهنم" «223/3 :مالعألا ,230 :ليلكإلا

 ٠ .1956 «ةينمألا ةعبطم

 .لاحر يديس
 . 5 :مقر ةمح بلا رظنا «يواشلا دواد نب دمحم )3(

00 

 ةفحم «56 :رطاعلا ضورلا 239 :ةيقيدصلا لهأ ةفحت 2209 :ةآرملا 9] :عتمملا :نوريثك هل محرت (4)

 627/2 :ةولسلا «(6 :ةوفصلا 2173 : رابحلا ةحنم 0 :ليلك آلا ((ةقرفتم عضاوم ٍق) ناوحاإلا

 .227/3 :مالعألا
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 دالب نم ةدلب ةونج لهأ نم ناك هنأ همالسإ ببسو «هوبأ ملسأ .ةدارإلا لهأ يبرمو

 مهتسينك لحد ىتح ةونج ةقزأب رودي جرخو «ةليل هطبرم نم لحنا هسرف ناكو «مورلا
 نم دحأ هب رعشي نأ فوخ ىلع كلذ ف وهو .هطبرمل هدرو هحرخأف ءاهيف ثارف :ىمظععلا
 .هب رعش الو دحأ هري مل هنأ قفتاف ءمهريغ وأ ةسينكلا ةندس

 ةندس اذإف كلذ نع لأسف .حرفلاب نوريطي اوداك ةدلبلا لهأ ىأر راهنلا حبصأ املف

 مهيلع نومحدزي سانلاو ,ميظع لامك هنم ةرذ لاقثم نوعيبيو ءثورلا اوذحأ ةسينكلا

 .هسرف ثور اذهو «ةسينكلل هسرف ىلع ةليللا ءاج حيسملا نإ :مهل نولوقيو
 ىراصنلا نأ نيقي ملِع مِلَعو ققحت كلذ دنعف ءرمألا ةقيقح ملعي هللا همحر ناكو

 جرو «مالسإلل هللا هقفوف .لطابلا ىلع مهنأو ؛نيد نم ءيش ىلع اوسيلو ؛لالض ىلع
 ام لثم اهلع قو ةيدوهي ةأرما هب دحوف ؛حتفلا طابر ىلع قبسف «مالسإلا دالب ىلإ اعرسم
 .هنع هللا يضر ناوضر خيشلا هل تدلوف ءاهجوزتف ءتملسأ دق هل عقو

 .نيبراشلل اغئاس اصلاح انبل مدو ثرف نيب نم تحرحخ :هسفن نع لوقي ناك اذلو

 ءاحلاص ادلو دلي هنأ هتيؤر تربعف «ةتوقاي لاب هنأ همون ف ىأر هدلاو ناك :ليق

 .كلذك ناكف

 ؛كاسنلاو ءايلوألا ةودقو ءءاحلصلاو ءاملعلا مامإ ءاملاع -هنع هللا ىضر- ناكو

 .هرصع ديرفو «هنامز ديحو

 ْف هلعجل ميعن وبأ هكردأ ول ءحلاصلا لحرلا ناوضر يديس :«”راصقلا خيشلا لاق
 .ىلاعت هلل فونخلا ريثك -هنع هللا يضر- ناكو .ينرقلا سيوأ هعم :لاق وأ «هتيلح ردص

 حاص امترو .ءاكبلا ناوضر :نيقس مامإلا هخيش هام ىتح ءاكبلا ريثك «ةعمدلا عيرس

 .ال رطفنت بولقلا داكت هيلع دجولا ةبلغل ةحيص

 اعبتم ؛تادابعلاو راكذألاب هتاقوأل ارمعم .هناسلل اظفاح -هنع هللا يضر- ناكو

 ىلص يينلا ةنسل عابتأو «نيدلا يف /ناوعأ نحن امنإ :هباحصأل لوقيو .اهيلع اصيرح ةنسلل

 .احخيش مكل تسلو «ملسو هيلع هلل
 روصنملا ناطلسلا اموي هيلإ ثعب ءمهدهزأو سانلا عروأ -هنع هللا يضر- ناكو

 نم عرزلا جارخإب رمأ -هنع هللا يضر- ءاج املف «هوغرفأف ءرادلا يف هودجي ملف اعرز

 .420 :مقر ةمجرنلا رظنا ءراصقلا مساق نب دمحم (1)
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 طئامحلا بقث يف تابحلا عبتي ناك ىتح هلحم اوسنك و هوعفرف هب يل ةجاح ال :لاقو «هراد

 .هيف هزاجأو «"يراخبلا حيحص" هنع ذحأ روكذملا ناطلسلا ناكو .اهحرخُي

 .ةملظلا ىلع ةميكشلا ديدش ؛مئال ةمول هللا ف فاخي ال -هنع هللا يضر- ناكو

 :هل لاف ءال :لاقف ؟اليلخ فرعتأ :هل لاقف ءال :لاقف ؟بجااخلا نبا ف رعتأ مك احلا

 لحي ال هللاو ءال ؟سانلا نيب مكحت ءيش يأب :هل لاقف ءال :لاقف ؟"ةلاسرلا" فرعتأ
 .مك اجلا لزعف «ىأر امي هريخغأو ناطلسلل علطف ءانه نع توكسلا

 هيلع هللا ىلص يبنلل ةنسح حادمأ هلو .ةريثك -هنع هللا يضر- هلئاضفو هبقانمو

 سابعلا وبأ هذيملت اهدرفأ هتمجرتو .ادج نسح طخ هلو ءكلذ يف قئار رعشو .ملسو

 (17"ناوضر يديس بقانم يف ””[نانتمالا] بهاومو ناوبخإلا ةفحت" :هامس فيلأت
 دقو ناكو «يناوزغلا هللا دبع دمحم يبأ هللا فراعلا خيشلا نع -هنع هللا يضر- ليخأ

 .ةميظعلا ةكربلاو ريخلا هيف عرزف ءءام نم ةفرغب هّشرف ءأضوتي هدحوف ءريغص وهو هيلع
 شك ارم. هلوزن لبق انامز هبحص دقو «ةشيشرلا هذه ف حادمأ -هنع هللا يضر- هلو

 «ساف ىلإ عجر مث «ةنس وحن هتافو دعب شك ارم. ىقبو .يناوزغلا خيشلا يثوت ىتح «,هدعبو

 لاغتشالاو «ةدابعلا نم تادهاج يف ©بلاطلا دمحم هللا دبع ابأ خيشلا ف هاحنأ بحصف
 .هريغو 2« ”يبيطشلا خيشلا نع ذحنأو .هحخيش نع مولعلاب

 .نمحرلا : تب ْق بو .ًط 3: 51 نم طقاس )0

 .ك 84 :مفر .ع٠.ح 6 روثيم دلحم ْْق فلؤملا طخب ةححسن أهنم )1(

 .باتكلا اذه نم 604 .ص يف 4 :شماهلا رظنا (2)
 .308 :مقر ةمجرتلا رظنا ءيبيطشلا ىلع نب دمحم (3)
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 .هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع ملسو هللا ىلصو ءميحرلا نمحرلا هللا مسب

 يازلا فرح

 يقلطلا نايز (275)

 .بوذحملا نمحرلا دبع يديس بحاص يقلطلا نايز يديسب فرع ؛«”يقلطلا نايز
 يف سانلا وأ ينإ :لاقف ؟كلذ كل ليق مل :هل ليقف /.”[كوشيض] يديس هل لاقيو 6

 .مهيلع لَ َضأف رقبلا روص

 ءكوهضب فرع يقلطلا نايز لامجلا وبأ خيشلا مهنم :”يسافلا يدهملا لاق

 ؟يديس اي ملكتأ له :هل لوقي نأ هتداع نم ناكو .تاييغملاب قطني لاح بحاص ناكو

 :هل لاقو ءادحأ نّيعت الو ملكت :هل لوقي ةراتو ءال :هل لوقي ةراتو ملكت :هل لوقي ةراتف

 خيشلا نيعي ءلجرلا اذه عيابي موقي انه اه نم لك :لاقف ,معن :هل لاقف ؟ملكتأأ يديس اي

 .هوركذ ام ىلإ هوعيابف ءمايقلاب مهرمأو «كلذ ىلع خيشلا قفاوف «نساحما ابأ

 شوكلا هللا دبع تنب ءارهزلا (276)
 .ةكرابملا ةحلاصلا ةكسانلا ةلضافلا ةديسلا م ا هللا دبع تنب ءارهزلا

 مدق امل «نيفراعلا نيقيدصلا كاسنلاو «نيقتملا هللا ءايلوأ نم -اهنع هللا يضر تناك

 .كلذ يف ةخسار

 متهاف روصنملا نب ناديز ناطلسلل اهامج ركذو .طق جورتت ملو ءاهيبأ نع تذعأ

 .ةروهشم ةريثك اهتاكربو اهتامارك و .اهنع هفرصي ام اهتامارك نم ىأر مث ءاهب

 .شكارم. نييبتكلا ةموحب روهشم اهربقو ءفلأو نيرشعلا دعب اهيلع هللا ةمحر تيفوت

 .77 :ةفحتلا «158 :عتمملا :يقف هل مجرت (1)

 .363 :مقرلا دنع هتمجرت رظنا (2)

 .252/3 :مالعإلا :87/2 :ةيدبألا ةداعسلا «162 :ةوفصلا :يف اضيأ اهتمجرت رظنا (3)
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 فااكلا فرح

 فودهلا نبا (277)

 باطحخلا ةمالعلا ()ءهنع لقني ."يفاكلا" :باتك هل ماع هيمتف (7فودحلا نبا

 (2/" اتحمل ةيافك" بحاص هلاق ؛هتمجرت ىلع فقأ مل ءاريثك
 ينومربلا نيدلا ميرك (278)
 ىشحو هريغو يناقللا رصانلا نع لجأ رصعلا خخ ويش نم 20 ينومربلا نيدلا ميرك

 .نيدلحب يف "ليلخ رصتخ" ىلع
 هلاق ءانباحصأ ضعب هخرأ اذك «'0[ةئامعستو] نيعستو نامث ةنس ةكممايح ناك

 "ترافكلا :

 .301 :جاتحملا ةيافك 2226 :لينلا :كلذك رظنا «153 :بوركلا نبا :ناتسبلا بحاص هبتك (1)

 مولبد لينل ةلاسر :ءعيطم دمحم قيقحتو ةسارد . جاييدلا ف سيل نم ةفرعلل جاتحما ةيافك" (2)

 .1987 ءطابرلا ءخيراتلا يق ايلعلا تاساردلا

 ميلس نب مالسلا دبع هخيش بقانم يف راهزألا ةضور" :هباتك ف هسفنل محرت «ةيوار ءثدحم (3)
 .(301 :جاتحملا ةيافك 0153 :ناتسبلا «281 :رونلا ةرجش «226 :لينلا :رظنا) "يسلبارطلا
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 ميملا فرح

 يطمللا ورمع نب دمحم (279)

 .اتيمو ايح

 جئاوحلا ءاضقو ةميظع ةكرب هترايزل نودجيو .ةديعب نكامأو ةهج لك نم هنودصقيو

 همركو هنم.ىلاعت هللا اهفرصف «ةنتف ران ءافطإو «ةدش /فرصل هاندصق مث هانرز دقو

 .نيحلا يف هلضفو

 يلورجلا ناميلس نب دمحم (28/))
 ىلع ةالصلا يف "تاريخا لئالد' بحاص 70 يل وحلا دواد نب ناميلس نب دمحم

 .هعفن مع يذلا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا
 ةبخن «نيفراعلا رباكأ نم ءادهاز اعرو اققحم افراع املاع اهيقف -هنع هللا يضر- ناك

 .خياشملا خيش «ةقيقحلا لهأ مامإ .هرصع ديحوو هنامز

 عجر من ءاليوط انامز ةيعرشلا مولعلاب لغتشاو ءاهساردنا دعب برغملاب ةقيرطلا ايحأ

 ةولخلا لحد ىتح همزلو هيلع ذحخأف ,ريغصلا راغمأ هللا دبع ابأ هتقو دحوأ يقلو لحاسلل

 :لوسعملا (33 :ةراشبلا «49 :يكومسرلا تايفو «28 :يليقعبلا بقانم :344 :فوشتلا :يف هل مجرت (1)
 .41 :شماهلا 7 :اثيدحو اهيلق غيليإ 211 :تالاجر «15/2-16 :ةلوزج لالخ 2

 نون يداو بصم دنع عضوم يهو ؛عستم داو دنع لهسلا وأ مجحلا ريبكلا يداولا ىلع قلطت (2)
 ةرسأ دي ىلع ايملع اعاعشإ ةقطنملا تفرع دقو .ميملأ ةنيدم نم ملك 10 يلاوح دعب ىلع

 .(409/1 :برغملا ةملعم ف "ريرسأ" ةملك «621 :ةيركفلا ةكرحلا :رظنا) .ةيطمللا ورمع لآ

 نم ةنيدملا نوكت نأ دعبتسي ال هنأ الإ ءاهئانب خيرات نع ريثكلا لهجيو «ميملهلأ قرش لامش عقت (3)

 :ةيطبارملا ةرتفلا يف ةصاخ .ءطيسولا رصعلا يف اريبك اراهدزا تدهش دقو .يقينيفلا رارقتسالا راثآ

 .(43 :ةنكت دالب :يمعان ىفطصم :رظنا) .ءارحصلا يفض ايراحب طبرت تناك ثيح

 0 :ةيبرغملا تاعوبطملا مجعم :ق هتمجرت رداصم رظنا )4

 :رظنا) .يلوزجلا كدتس ةلص وهو «نييراغمألا ةرسا ىلإ يمتني «عسانتلا يرجعه كرقلا ةفوصتم نم 60

 .(218/2 :ةولسلا 2231 :رطاعلا ضورلا 10 :7-8 :عتمملا
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 .ىصحت ال رثآمو بقانمو تامارك هلو .7[هب عافتنالل] جرح مث ءاماع رشع ةعبرأ وحن ةدابعلل
 دعب شك ارمل هد سج لقن مث «ةحاح دالبب نفدو امومسم -هنع هللا يضر- تامو

 لوألا عيبر يف حبصلا ةالص يف هتوم ناكو .ءيش هنم ريغتي مل هودجوف «ةنس نيعبسو عبس

 (1)ةئاهئامغو نيعبس ماع

 يلورجلا دواد نب ناميلس نب دمحم (281)
 يف اماع رشع ةتس اهب لغتشاو ةلوزجب دلو « ”يلوزجلا دواد نب ناميلس نب دمحم

 .امهريغو «زيزعلا دبع هيخأو «يناقلخلا سابعلا يبأ ىلع كلذ ريغو باسحلاو ةيبرعلاو هقفلا

 «نيعبرأ ةنس يطاسبلا ةرهاقلاب يقلو .سنوتب هريغو (©”يلزربلا يقلو لحترا مث
 , 7 0لوصألاو] هقفلا يف اعراب ناكو .ءانقفإلاو سيردتلل ةكمم ردصتو نيمرحلا لخدو

 .ةيبرعلا ف امدقتم

 .مدقتملا "تاريخلا لئالد* بحاص اذه سيلو «ةئامناممو تس ةنس دلو

 يسونسلا فسوي نب دمحم (282)
 ندب نسجل ةيببويسا هبرعمبو ,”يسونسلا بيعش رمع نب فسوي نب دمحم

 نبا «ىلاعت هللا يلو «دهازلا حلاصلا «ننفتملا ملاعلا مامإلا «يناسملتلا هيف مألا ةهج نم يلع

 .بوقعي يبأ ققحملا ذاتسألا عشانا دهازلا حلاصلا خيشلا

 ةمالعلاو هدلاوك ةعامج نع ذأ ءاحلاص الضاف اكرابم اريخم أشن -هنع هللا يضر- ناك

 .هل وعديو هبحي ناكو ءاريثك هب عفتنا «”ناكربأ نسحلا ريبكلا يلولاو «””يواوزلا رصن

 .(11-12 :عتمملا «40/5 :مالعإلا :عوضوملا لوح رظنا) .هتافو خيرات يف رداصملا فلتخت (1)

 ,296/2 :لاجحلا ةرد «206 :حيشوتلا «313 :لينلا «258/7-259 :عماللا ءوضلا :يف هل مجرت (2)
 .14 :تالاجر 40/5 :مالعألا

 .م40-1441/ه844 ةنس يفوت «ةيكلاملا ءاملع نم «سنوت ليزن ءدمحم نب دمحأ نب مساقلا وبأ (3)

 .(11/((2 :عماللا ٍءوضلا 6 :جابيدلا حيش ون :رظنا)

 :ناتسبلا 266/1 :رونلا ةرجش «141/2 :لاجحلا ةرد 2325 :لينلا «121 :ةحودلا :يف هل مجرت (4)

 .132/12 :ةلاحك مجعم ,243/2 :سراهفلا سرهف 2154/7 :يلكر زلل مالعألا 7

 .516 :مقر ةمجرتلا رظنا (5)

 ءاملع رابك نم «ملاع هيقف «ناكربأ :ب روهشملا يدشارلا يليزملا دوعسم نب فولخم نب نسحلا (6)

 :مقر .ع.خ .م) نيرسنلا ةضور «109 :لينلا :رظنا) .م1464/ه868 يفوت ءناسملت ةفوصتمو

 .(14 :رئازجلا مالعأ مجععم 2182 :حيشوتلا 4492 :(ك 86
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 نع تاءارقلاو ,2©يداصلقلاو 005606 نب دمحم ةمالعلا نع /باسحلاو ضئارفلا ذحنأ 1[

 نبا نع قطنملاو لوصألاو ءكابحلا ةمالعلا نع بالرطسألاو ,©دمحأ نب فسوي فيرشلا

 مساقلا يبأ نع ديحوتلا ملعو ؛”يتولاتلا هيخأو ”بالملا نع هقفلاو «”سابعلا
 ءاييشا و تالسلسملا وو مزاحجأ وو ؛يلاعتلا مامإلا رع امه ريغ و "نيحيحصلا" و 270[ يشبانكلا]

 .همف ف قصبو «هلنسب هثدحو «7ةقرخملا هسبلأ ءيزاتلا ميهاربإ ةمالعلا حلاصلا يلولا نع ةريثك

 .مولعلا يف ظح رفوأ هل ,عرولاو دهزلاو ىدفاو حالصلاو ملعلا يق ةيآ ناكو

 ريسفتلا ف اميسال ةرخآلا مولعل جرخ الإ رهاظلا ملع نم ائيش أرقي ال نطابلا ملعب درفناو
 .ىلاعت هلل هتبقارم ةرثكل ةرخآلا دهاشي هنأك «ثيدحلاو

 ىلاعت هتفرعم ثروي رهاظلا مولع نم ملع سبيل :لوقي -هنع هللا يصر- ناكو

 .ىلاعت هنم هفوحخ ديزي هتقرعم ردقبو «مولعلا لك مهف حتفي هبو «ديحوتلا ريغ هتبقارمو

 .جاهتبالا نم حيحصتلاو .يشانحلا :خسنلا عيمج يف (أ)

 .ضئارفلاو باسحلا ناديم يف عرب ءققحم كراشم هيقف «يناسملتلا تزوت نب مساق نب دمحم (1)
 .( 1 :لينلا عجار)

 يفوت ءسنوتو ةطانرغ ءاملع نع ذخأ ءباسحلاو ضئارفلا يف عراب هيقف ءيشرقلا دمحم نب يلع (2)
 .(377 :جاتحملا ةيافك 2209 :جاهتبالا لين :رظنا) .م1486/ه891

 .811 :مقر ةمجرتلا رظنا (3)

 يفوت «ناسملتب ةعامجلا خيشو يوحن هيقف «يناسملتلا ىسيع نب دمحم نب سابعلا نب دمحم (4)

 ةرد 2148 :يسيرشنولا تايفو :يف هل محرت .دابعلاب نفدو ,م1467/ه871 ةنس نوعاطلاب
 .223 :ناتسبلا «114 :يزاغ نبا سرهف 2295/2 :لاجحلا

 ينوزاملاو يسيرشنولا هنع لقن «يلزاون «بالجلاب ريهشلا فيرشلا يليغملا ىسيع نب دمحأ نب دمحم (5)
 .(236 :ناتسبلا عجار) .م1471/ه875 يفوت «هيواتف ضعب

 .ناكربأ نسحلا باحصأ رايك نم «ققحم ماع همأل يسونسلا وخأ «يسونسلا دمحم نب ىلع (6)

 .(266 :رونلا ةرحش «210 :لينلا :عجار) .م1490/ه895 يفوت

 :لينلا :رظنا) .يشابنكلا :ب ناتسبلا بحاص هبتك ءحلاص ملاع مامإ «يئاجبلا يشبانكلا مساقلا وبأ (7)

 .(152 :ناتسبلا «6
 ىدل ةعئاش ةداع يهو ءام صخشل خيشلا اهسبلي (ةمامع وأ بوث وأ ةوسنلق وأ ةيقاط نع ةرابع (8)

 :رظنا) .عضاوتلاو عوشنخلاو رمعلا ليوطت وأ فلسلاب ءادتقالاب اهسابل للع دقو «برغملا ةفوصتم
 ,ةلودلا هاروتكد «م14/ه8 نرقلا ءانثأ برغملاو سلدنألا يف عمتجملاو يفوصلا رايتلا :حاتفم دمحم

 .(186 :[8| ءرشنت مل
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 ةعسل لكشملا حضويو ؛حضاولا لكشتسي نم اقح ملاعلا :هنع هللا ىضر لوقيو

 عمسي هفوخ ةدشلو .,فونملا ريثك نزحلا ليوط -هنع هللا يضر- ناكو .هقيقحتو هملع

 ةقرو قلخت نسحو عضاوت عم هعم نم ”[رعشي ال] ءركذلا ف قرغتسم وهو نينأ هردصل

 ىلع لافطألا محازتي .مالك نسح عم مسبتيو هيل نم ىلع لبقي ءانيل انيهو اميحر .بلق

 دنع مهل عفشيو «قلخلا ىلع سانلا قفشأو «ءافعضلل عضاوتيو ريبكلا رقوي «هفارطأ ليبقت
 .هب اوكربتو سانلا هيلإ لحترا ,بولقلا يف اباهم امظعم «مهاذأ ىلع ربصيو «ناطلسلا

 دوحجو اننامز يف ردانلا بيرغلا نم :لوقي هرمع رخآ ف -هنع هللا يضر- ناكو

 ايند ميظع زنك وهف «نيملاعلا ف هب عفتني .هجو لمكأ ىلع رهاظلاو نطابلا ملع هل عمج ملاع
 .هلثم دجي الف برق نع عيضي الئل هدي هيلع دشيلف هدحو نمف ءانيدو

 .تام ىتح دعب ثبلي ملف .هسفنل هب اريشم كلذب انفشاك هنأك :2'هذيملت لاق
 ةمولعمف قيقحتلاو نيدلاو عرولاو دهزلا يف هبتارم امأف .ادبأ هلثم /دج وي ال هنأ كشالو [179]

 اوحلأو «ىبأف ناكربأ نسحلا ىيلولا ةسردم تالغ ذحأ يف ناطلسلا هيلإ ثعب .قلخلا دنع

 .رذتعاف هيلع

 ةنجلا نع فشوك ول نم فراعلا يلولا ةقيقح :لوقي -هنع هللا ىيضر- ناكو

 ترعشقا ظعو اذإ -هنع هللا يضر- ناك و .ىلاعت هريغل نكر الو اهيلإ تفتلا ام ءاهروحو

 مظعو لج ؛هلاح بسحب الك ظعي «ملكتي يعم :لوقي هرضح نم لك «دولجلا هظعو نم
 .ركذلاب ةكرحتم هاتفشو الإ طق يئر امو «ةبقارملاو فوخلا يف

 ةلذلا لامك عم يهنلاو رمألا لاثتما ةيدوبعلا ةقيقح :لوقي -هنع هللا يضر- ناكو

 .مهبرقو مهيلإ رظنلاو ايندلا لهأب عامتحالا ضغبي غب -هنع هللا ىضر- ناكو .عوضنخلاو

 ؟ءالؤه نم :لاقف دعب ىلع ةرخاف بايثب اناسرف ىأرف ءارحصلل انعم اموي جرح

 نم نكمت امو ءىرحأ ةرم مهيقلو .رحآ قيرطل عجرو ذوعتف «ءناطلسلا صاوخ :انلق

 .هوري منو اوزاج ىتح هاطغو طئاحلل ههجو لعجف «ع وجرلا

 .قشي ال :ت يف 0

 يلا ديا ىلع تاكو يلالملاب فورعملا يناسملتلا ميهاربإ نب رمع نب دمحم :هب لصمي (1)

 اهنم «"ةيسونسلا بقانملا يف ةيسودقلا بهاوملا" :هباتك يسونسلا ةمجرت يف فلأ .(م1492/ م7

 .ةيبرغملا تانازخلاب ةطوطخم خسن ةدذع
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 هب عمسف ءاموي نيتذوعملاو صالخإلا ةروس ةءارق ىلع مزع ريسفتلا متحخ دارأ املو

 هبلطو .هروضح ©9[فوعخ] اهلك ةروسلا أرقف «كلذ هغلبف ؛متخلا روضح دارأو ريزولا
 ىلع ردقي ال هنأب رذتعاف هيلع حلأف «ىبأف ةداعلا ىلع ريسفتلا ءارقإل عولطلا ف ناطلسلا

 .هنم اوسيأف «ءايحلا ةبلغل كانه ملكتلا

 الو ءاهمايأ رمت ىتح رهظي الف ءامايأ اهنع هل ىفتحا ايندلا لهأ ءانبأ ةميلوب عم اذإو

 مهريغ نم لبقيو ءرضح اذإ اريثك ريغت بئاغ وهو هتيب لهأ اهلبق اذإو «مهتيطع لبقي

 .مهنع هتمه عفر عم هيلع نوحراطتي اوناك و ءمهه وعديو

 مسبتو ىبأف «هلوبق هنم بلطو «هيلحرو هيدي لبقي دبع هعمو ناطلسلا دلو هيلإ ىتأ
 .ىبأف ءارقفلا ىلع هب قدصتلا هنم بلط هنم ىبأ املف «هل اعدو

 /ءءايح مهل بتك كلذب بلوط اذإف ءءارمألل بتكلا هركي -هنع هللا يضر- ناكو

 ال :لاقف ءءايحلا ئئيلغو ءهب تفلك :لاقف ءممل بتكت ال :لاق يتولاتلا هوحأ هبتاعو

 .اهتلخد ءايحلاب رانلا دحأ لحد اذإ :لاقف ءدحأ نم يحتست

 .هتفرعم ف ببستي الو دحأب سنأي ال هنأ هتمه عفر نمو

 الو يسفنب 1 مآ لب «يناري الو ادحأ ىرن ام تبصأ ول -هنع هللا يضر- لوقيو

 .سانلا لبق نم ىيتأي امو مهب يل ةحاح

 لب هب يلامي الو ءهركي ام عمسي ءاروبص اميلح كلذ عم -هنع هللا يضر- ناكو

 .هقيدص هنأ نظي ىتح هيذؤي نمل مالكلا بيطب الإ سبني الو ,دحأ ىلع دقحي الو ءمسبتي
 .هب ىلاب امف هحصني ضرألا لهأ ملعأ هنأ يعدي نم عم كلذ هل عقو

 هريغت رثكف «قيلي ال ام. اوملكتو «هتقو ءاملع نم ريثك هركنأ هدئاقع ضعب فلأ املو
 ىلع هددهي هسأر ىلع افقاو -هنع هللا يضر- باطخلا نب رمع همانم يف ىأر مث «كلذب

 مث ؛ذكيح نم اوسرخف ؛ءنيركنملا ىلع يوقو هنزح لاز دقو حبصأف «سانلا نم فوخلا
 .هلضفب اورقأ

 هعم يرحت بئذب اموي رمو .هللا قلخت ىلع سانلا قفشأ نم-هنع هلل يضر- ناكو

 حورلا نيأ «هللا الإ هلإ ال :لاقو «ىكب ضرألا ىلع ىقلم هآر املف حبذو سبحف بالك

 الشل همامأ رظنيو هيشم يف قفري نأ ناسنإلل يغبني :هنع هللا يضر لوقيو ؟اهب يرحت نبا

 .كرابم اي اهب قفرإ :ةباد بقاعي هاري نمل لوقيو .ضرألا يف ةباد لتقي

 .ةفيخخ :ح ءس يف ()
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 عيمج ىلع قفشأ نمل الإ اهيف عمطم ال ةمحر ةئام ىللعت هلل :هنع هللا يضر لوقيو
 هيلع اعدف ءنكسم يف هآر ركنم ىلع بضغ «'[ةرم] الإ دحأ ىلع وعدي الو .هقلخ
 .ةدم برقأ يف ذفتف «ءالجلاي

 رفغف هل حمسي نأ هنم بلطو «هيف عقي ناك نمم هرصع ءاملع ضعب هءاح ضرم املو
 .هدقفب ايندلا تدقف :لاقو ءاريثك ملاعلا اذه هيلع ىكب -هنع هللا ىيضر- تام املو .هل

 .هرصع ءاملع نم هب عقي نم هيلع ٍيثي ناكو

 اموي ناسنإ هفلكو .اهب ىعسيو «سانلا جئاوح يضقي -هنع هللا يضر- ناكو

 ءرافسأ ةدعب رفظل موي لك اذه لثم خسني ناسنإ ناك ول :هدعب لاقف «ةءارب نيثالث بتكب

 .اهب انيلتبا بئاصم هذهو
 هنع فرصني ىتح هقرافي الو لحرلا عم فقي هعضاوت نم -هنع هللا يضر- ناكو

 يف هدر اباتك راعتسا اذإ .ةعرسب قوقحلا ءافوو ءزرحتلا /ةدشو «ةعاطلا ماود عم «لحرلا

 ةقدصلاب هلهأ رمأيو .هذريو ادحاو اموي هعلاطيف امخض ارفس ناك ارو ءةدم برقأ

 .عوجلا '””[تقو] يف اميسال
 ءالغلا يف اصوصع ةقدصلا رثكيلف ةنحلا بحأ نم :لوقي -هنع هللا يضر- ناكو

 ءرابتعالل اريثك برذلا عضاومو تاولتخلل جرخي -هنع هللا يضر- ناكو .هديب اهالوتيو

 ؟نومعنتي فيكو ؟اهناكس نيأ :لوقيو
 هلأسو .هبر فوخ ىكيي هبلقو سانلا عم كحاض مك :هنع هللا يضر همالك نمو

 ىلاعت هللا نأب -متكي نأ طرشب- هباحأف ؛هضابقنا عم اريثك ههجو ريغت نع هباحصأ ضعب

 .ريغتي راص ذئنيح نمف ءاهيف امو منهج ىلع هعلطأ

 ملاع ىلع تفط :لوقي هتعمس :هباحصأ رابك نم ؟”يواوزلا مساقلا وبأ خيشلا لاقو

 .الصأ هيلإ ُتلِم الو ءاهنم ءيش ينرس امف «شرفلا ىلإ شرعلا
 مايأ ةثالث ىقبي ارو ءرسيت ام ىلع رطفيو مويب اموي موصي -هنع هللا يضر- ناكو

 الو ءرطفم ال] :لوقيف ؟رطفمأ :راهنلا لج يضم دعب هولأس اعرو ءبرشي الو لكأي ال

 مجعم :رظنا) .م1521/ه927 قوت ءرصم ليزن ءفوصتم هيقف «يواوزلا رمع نب مساق :هلعل (1)

 .(164 :رئازجلا مالعأ مجعم 2832/1 :نيفراعلا ةيده 2109/8 :ةلاحك
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 الو سانلا حفاصيو .هباحصأ ضعب حزام ارو ؛مسبتيف ؟انل هركذت مل :هل لاقيف «”[مئاص

 .سانلا داتعم نم دجو ام سبليو «هدي ليبقت نم عنمب
 ةريبكت ف ىخارتيو ءحبصلاو رصعلا دعب مالكلا هركي -هنع هللا يضر- ناكو

 ءءامسلل رظن ليللا نم ماقأ اذإ هرمأ ءدب يف هنأ هتجوز تركذو .ةدم ةمامإلا دعب مارحإلا

 دعب مونلل عجر نإ ماع موص مزتلا مث ؟ديعولا فاخت تنأو مانت فيك ءديعس اي :لوقيو

 .رجفلا ىلإ هلك ليللا ايحأ هبتنا اذإ راصف ءظقيتلا

 ىلإ هدرو دعب ملعلا أرقأ هدجسم يف حبصلا ىلص اذإ -هنع هللا يضر- ناكو

 ةرشع وحن ىحضلا ىلصو لعد مث «سانلا عم هراد بابب فقوو جرخ مث ءىحضلا
 جرخيو ءأرق اهالص اذإف ءرصعلل ملعلا سرد .هدعب لفنتو سانلاب رهظلا ىلص اذإو «بازحأ

 ءءاشعلا كانه يلصيو ءتاعكر تس هدعب لفنتي مث ءبرغملل جرح مث «هدروب يتأيف هرادل
 وأ ءيلصي مث «ةعاس رظن وأ /ءخسنب لغتشي مث «ةعاس مانيو هرادل عجريو ءرسيت ام أرقيو

 .رجفلل رك ذي

 نمث ءايح الإ جرخي ال «ءارقإلل دجسملل جورخلا هيلع قشي-هنع هلل يضر- ناكو

 .مايأ ةرشع هضرع.هنع عطقنا ىتح هلاح اذه ءهرظتني

 مث له :لاقف «ةرم دعب ةرم ةداهشلا هيخأ نبا هنقل رضتحا املو «هنع هللا ىضر يفوتو

 .ىللاعت هللا ءاش نإ برق نع انعمجب ةنجلا :لاقف !نيكرتت :هتنبا هل تلاقو ؟اهريغ

 دنع انتبحأو انلعجي نأ هناحبس هلأسن :هتوم دنع لوقي -هنع هللا يضر- ناكو

 ةيناثلا ىدامج رشع نما دحألا موي هللا همحر يفوتف ءاهب نيملاع «ةداهشلاب نيقطان توملا
 .اماع نيتسو ةئالث وحن نع «ةئامنامثو نيعستو ةسممح ماع

 عمسو دجسملاب رمف ءقوسلا نم محلب ىتأ الجر نأ -هنع هللا يضر- هتامارك نمو

 ملف ءاشعلا ىلإ محللا خبطو هرادل لحد ملس املف ءهمك يف محللاو ةالصلا لحدف ةماقإلا

 ,ريغتي مل هلاح ىلع وه اذإف ؛حبصلا ىلإ هيلع دقوي لاز امف ءافراش امحل هنظف ؛خبطي

 ,رانلا هيلع ودعت ال يئارو ىلص نم لك نأ وجرأ ينبب اي :لاقف «هربخأف خيشلل بهذف
 .همتكا نكلو «كلذ نم محللا اذه لعلو

 .مايص الو رطفأ ال :ن يف (أ)
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 هدي عضو «ديفحلا قوزرم نبا مامإلا ىلع نايبصلا عم هرغص يف رم اذإ هنأ ركذيو
 فلأ دق ءىصحت ال -هنع هللا ىضر- هبقانمو هتاماركو .ةصلاخ ةرقن :لوقيو .هسأر ىلع

 .هيلع افيلأت يلالملا هذيملت
 ىلع يفوتسملا برغملا" :ىمسملا ريبكلا هحرشك :ةريثك فيلآت -هنع هللا ىيضر- هلو

 «ناكربأ نسحلا هخيش هنم بجعتو ءاماع رشع ةعست نبا وهو هفلأ ءملعلا ريثك "يفوحلا

 نم لوأ "ىربكلا هتديقع"و .نيعلاب باصي الئل نيثالث ةنس لمكي ىتح هئافخإب رمأو
 :لاقو ءاهل ريظن ال دئاقعلا لجأ نم اهحرشو "ىرغصلا'و ءاهحرشو ديحوتلا ف فنص

 (”[دئاقعلا رئاس نع يفكت اهنإ
 ئرقي ميهاربإ ليلخلا اذإف ةنجلا لحد هنأب ريحأف ءهتوم دعب نيح اصلا ضعب ىأرو

 دئاوف اهيف ءاهحرشو اهنم رغصأ ىرخأ ةديقعو «حاولألا يف "يسونسلا ةديقع" انايبص

 رب"و "حيبستلا حرش"و "ىنسحلا ءامسألا /حرش"و ءاهحرشو "تامدقملا"و ءتكنو
 ىلع يبألا رصتخم"و ”ةيرزجلا حرش"و «"يضوحلا ةديقع حرش'و ؛هتمكحو "تاولصلا

 هيف هرصتخمو يعاقبلا ناهربلا قطنم حرش"و «ةنسح تكن هيف ؛نيرفس يف ”ملسم
 "فوصتلا يف يريلألا تايبأ حرش"و ؛”"بالرطسألا يف كابحلا زجر ىلع ليلج حرش"و

 "يرامخبلا ىلع بيجع حرش"و ,27* خلإ بيغلا ءامب رهطت * :اهوأ ىلا تايبألا حرشو

 يشكرزلا رصتخم"و سيرارك يف "يراخبلا تالكشم حرش"و «"ةنيزلا رتسلا نم" باب ىلإ
 رصتخم"و «ةيداعلا بابسألل ريثأتلا تبثأ نم ىلع اهب در ةيعطق لئالد اهيف "ةديقع"و «هيلع

 لمج حرش'و «نيمسايلا نبال "ةلباقملاو ربحلا ةمدقم حرش"و «"فاشكلا ىلع ينازتفتلا ةيشاح

 انه يف اميس بعص همالك نإ :هيف لاق ؛'ةفرع نبا رصتخم حرش" و «قطنملا يف ”يجنوخلا

 .ةولخلاب الإ اهيلع نيعتسأ ال ءادح هتبوعصل اريثك تبعت «”"رصتخملا"

 حرش و «'عبسلا تاءارقلا يف رصتخم"و ءلمكي ملد بطلا يف "انيس نبا زجر حرش"و
 ."ضئارفلا يف مظن"و «متي مل هقفلا يف "ةيسيلغولا حرش"و مني مل "ىربكلا ةيبطاشلا

 ةيغب رصتخم"و «متي مل يليهسلل "فنألا ضورلا رصتخم"و ؛"يبساحملا ةياعر رصتخم"و
 مالكلا يف رهاوجلا حرش"و ؛"ةيمورجلا حرش"و «"ةدشرملا حرش"و ءيلحاسلل "كلاسلا

 ليوطلا نم (1)
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 ةثالث يف هريسفتو ءادح مهفلا ىلع بعص وهو ؛"ءامكحلا ةقيرط ىلع ©”[دضعلل]

 ريسفت يف ءزجو .هظعاومو هلئاسرو هيواتف ىلإ ."اهدعب امو ص ةروس ريسفت"و «سيرارك

 يعرفلا بجاحلا نبا ىلع قيلعت"و "هلبق ءادلا تيب ةدعملا'

 دمحم نب ىيحيو 2 "7نيدم يبأ نباو «يواوزلا مساقلبو ءدعص نباك ةعامج هنع ذأ

 .مهريغو (”يعلقلا دمحم يبأو :(77سابعلا نبا هللا دبع يبأو «يرديبلا جاحلا نباو

 يبنلا ىلع ةالصلا نإ /:© يبطاشلا قاحسإ يبأ لوق نع -هنع هللا يضر- لئسو
 عطق ول ذإ ؛لكشم هنأب باحأف ؟حيحص وه له «درت ال ةلوبقم ملسو هيلع هللا ىلص

 عطقلا ىنعم نأب باجيو .ةمتاخلا نسحب ملسو هيلع هللا ىلص هيلع ىلصملل عطقل اهوبقب

 تانسحلا رئاس فالخب ءاهيف بير ال ةلوبقم اهتانسح دجو ناميإلاب هل متح اذإ هنأ ءاهوبقب

 .نامبإلا ىلع اهبحاص تام نإو اهوبقب قوثو ال

 هيلع هللا ىلص يينلا يف ةبحم اهبحاص نم تردص اذإ عطقلا ىلع اهوبق نأ لمتحيو

 ولو هب هيلع ىضق نإ هنع باذعلا فيفختب ولو «ةرخآلا يف اهب هعافتناب عطقنيف .ملسو

 .ملسو هيلع هللا ىلص هتبحم مظعل دبوملا دولخلا ليبس ىلع
 يف هيقسب به يبأ عافتناو «ملسو هيلع هللا ىلص هتبحمب بلاط يبأ عافتنا ىرت الأ

 .ملسو هيلع هللا ىلص هتدالوب هترشب نم هقتعل نينثالا موي هباذع فيفختو «ماهبإلا ةرقن
 هللا ىلص هل نمؤملا بحب فيكف «ىلاعت هريغل ناك نإو «يىعيبط بحب امهعافتنا لصح اذإف]
 01 لبو هيلع

 هأنعم ناك ام 6'[ع دبأ ناكمالا] يف سيل : ىلازغلا لوق يف - هنع هللا يضر- لاقو

 .نكمأ عادبإلا :ك «م يف (ج) .م نم طقاس (ب) .يدقعلل :ك يف ()

 .292 :مقر ةمجرتلا رظنا (1)

 وحن قوت «ةريثك فيلآت هل ءيوغل بيدأ «يناسملتلا يرديبلا جاحلا نباب فورعملا دمحم نب دمحأ (2)

 .(67 :رئازجلا مالعأ مجعم 8 :ناتسبلا «88 :لينلا :رظنا) .م1524/ه0

 يفوت «نونف ةدع يف كراشم فوصتم «ءريبكلا سابعلا نبا خيشلا ديفح «سابعلا نبا دمحم (3)
 .(263 :ناتسبلا رظنا) .م1603/ه11

 رظنا) "ةيعلقلا ةلعسألا' بحاص وهو .فوصتمو ةيمف «يسونسلا ةذمال لاق نم .يعلقلا دمحم (4)

 2 .(272 :ناتسبلا
 :عجار) .ةطانرغب 1388/0 ةنس قوت «يناسملتلا فيرشلاو راخفلا نبا نع لجأ «ققحم هيف (5)

 .(182/1 :لاجحلا ةرد «46 :ليتلا «225 :دئارفلا طقل
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 نع هجورخ ليحتسيو ؛لحجو زع هل مولعم نكمم لك نأل «هناحبس هملع يف كلذ نأ
 ىلاعت «تانكمملا ددجتب هملع ددحت معازلا مهج ىلع درلا مالكلا اذه قاسم نوكيو «هملع

 .اريبك اولع هنع هللا

 ال هدوجو ردقب نكمم لك ىنعملاف ءضارعألاو رطاوخلا سانحأ هب دارملا نأ لمتحيو

 لزألا يف ناك امم عدبأ نوكي نأ لمتحيو .ةنسلا لهأ عامجإ ليلدب ةثالثلا هذه نع جرخي

 نوقلتخي دابعلا نأ نيمعازلا ةلزتعملا ىلع درلل هقاسم نوكيو «ةيلعلا هتافصو ىلاعت هتاذ وهو

 هللا الإ عرتخم ال هنأو «لاعفألل نيعرتخملا ددعت نم مهوتي ام ىفنف ءاهنوعرتخيو مهلاعفأ

 9[هانعم يف نسح مالك فيرش يبأ نبا نيدلا ناهريلو] «ىلاعت
 يناسملتلا ليلجلا دبع نب دمحم (283)

 ظفاحلا ةمالعلا /ءليلجلا هيقفلا ”يناسملتلا يسنتلاب فرع «ليلحلا دبع نب دمحم

 ققحملا ظفاحلا ؛مالعألا ملع ؛ةودقلا مامإلا خيشلاب يسونسلا هيرصع هفصو «بيدألا

 ناسملت نم جرحخ نيح لئس امل لاقو .كلذك يسلدنألا دواد نب دمحأ هفصوو «يسنتلا

 «ىلتتا يركز نبا عم ةعايرلاو «يسوتسلا ع حاااسلاو ةيسكلا مع يلعلا :اهلادلع نع
 خيشلاو «©”راجنلا نباو «مامإلا نباو «ينابقعلا مساقو «قوزرم نبا نع ذحخأو

 .مهريغو «سابعلا نباو «يزاتلا ميهاربإ
 حور"و «”طبضلا يف اعزج"و ,«”نايز لآ ةلود يف نايقعلاو رردلا مظن" فلأو

 .تاوت دوهي ةلأسم نع الوطم اباوجو ؛7"حاورألا
 .ةئامنامثو نيعستو عست ةنس ىلوألا ىدامج يف هللا همحر يفوت

 .م يف امل ةفاضإ (أ)

 :دئارفلا طقل 3 :يسيرشنولا تايفو ء143 :لاجحلا ةرد 2329 :لينلا :يف كلذك هل مجرت (1)

 ,85 :رئازجلا مالعأ مجعم 2126/10 :ةلاحك مجعم 248 :ناتسبلا 2267/1 :رونلا ةرجش 4

 .416 :جاتحملا ةيافك

 وهو .ةيلقنلاو ةيلقعلا مولعلا ِق كراشم هيقف «يناسملتلا راجنلا نب دمحأ نب دمحم ١)2(
 حويش نم

 - 76(.  :رئازجلا مالعأ مجعم 2221 :ناتسبلا :عجار) .م1442/ه845 فوت ,يداصلقلا

 قيقحت « نامزلا نم ىضم اميف مهفالسأ نم كلم نمو نايز لآ ةلود يف نايقعلاو رردلا مظن" (3)
 . .02 :مقر خا :ب ةحخخمسل هنم .دايعوب دومحخ .د

 .نارقلا تاملك طبضب صاخلا نآمظلا دروم نم مسق وهو «"زارخلا طبض حرش يف زارطلا" :هامس (4)

 .م316 :مقر تحن ناوطت ةنازخم ةحخسن هنم
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 .هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع ملسو هللا ىلصو «ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 رشاعلا نرقلا لهأ

 فيفكلا قوزرم نبا دمحم نب دمحم (284)

 قوزرم نب ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ نب دمحم بيطنل-ا نب دمحأ نب دمحم نب دمحم

 "ليلخ" حراش لضفلا يبأ برغملا بطق دلو «"”فيفكلا يناسملتلا

 مالعألا ملع مامإلا انحخيش :دواد نب دهحأ هفصو .ةمالع امامإ -هنع هلا يضر- ناك

 ةودذقلا «نقتملا ةماللعلا «ثدحلا| ةيوارلا دنسملا ىايقتألا فلحخو .ءايلوألا ةلالس .مالسإلا رخف

 .قوزرم نب هللا دبع يبأ مالعألا ءاملعلا ةمتاخخ ؛مالسإلا خيش نبا ءلماكلا لفاحلا

 يئاجللا ىسيع نب دمحأ ئرقملا ملاعلا ذاتسألاو «ينابقعلا مساق مامإلاو هيبأ نع ذحأ

 نب دمحت هللا ديع يبأ مامإلاو «يبلاعتلا نم رلا لبيع يلولا ثدحلا| ماعلا مامإإلاو , 7 يسافلا

 .مهريغو (000[باّقع نب] هللا دبع ىبأ ققحما لاعلا مامإلاو «يلاذشملا مساقلا يبأ

 .ةئامعستو ىدحإ ةنس هللا همحح ر قوت

 يناسملتلا دعص نبا دمحم (285)

 يضر- ذأ .لصحملا ملاعلا هيقفلا « 7 يناسملتلا دعص نبا ديعس نب لضفلا يبأ نب دمحم
 .يسونسلاو «يسنتلا ظفاحلاو «سابعلا نبا مامإلا نع -هنع هلا

 ف نيرسنلا ةضور"و «نيرفس يف ””بقانملا نم ءايلوألل اميف بقاثلا مجنلا" :فلأو

 .لينلا نم حيحصتلاو .بالغ نب :خسنلا عيمج يف )0

 ةرجش «239 :حيشوتلا «174 :يزاغ نبا سرهف «144/2 :لاجحلا ةرد 2330 :لينلا :يف هل مجرت (1)

 .3 :جاتحما ةيافك 2249 :ناتسبلا 2268/1 : ر ونلا

 يسيرشنولاو «هليمكت ف يزاغ نبا هنع لقن «ساف ءاهقف دحأ ؛يئاجللا ىسيع نب دمحم نب دمحأ (2)
 .(62 :حيشوتلا 278 :لينلا :رظنا) .هرايعم يف

 .ةفرع نبا نع ذخأ ءسنوتب ةعامجلا يضاقو ملاع «يمادحلا باقع نب ميهاربإ نب دمحم نب دمحم (3)
 .(ةقرفتم عضاوم يف ناتسبلا رظنا)

 :رشانلا ةحود 2275 :دئارفلا طقل 2154 :يسيرشنولا تايفو 2330 :لينلا :يف كلذك هتمجرت رظنا )4(

 .195 :رئازجلا مالعأ مجعم 2251 :ناتسبلا «268 :رونلا ةرجش 23

 .ك 1292 :مقر .ع٠.خ (5721 «2491 :مقر .م.خ ةطوطخم خسن ةدع هنم (5)

-243- 



 ؛ناكربأ /نسحلاو ؛يزاتلا ميهاربإو « ”يراوهملا :مهو «2”"نيحلاصلا ةعبرألا بقانم [186]
 "هلسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع ةالصلا يف اباتك"و «يرامغلا نسحلا نب دمحأو

 .ةئامعستو ىدحإ ةنس رصمك.هللا همحر قوت

 يضوحلا نمحرلا دبع نب دمحم (286)
 -هنع هّللا يضر- ناك .يناسملتلا يلوصألا هيقفلا , 7 يضوحلا نمحرلا دبع نب دمحت

 .ةئامعستو ةرشع ماع هللا همحر فوت "دئاقعلا يف مظن" هل ءارثكم ارعاش ءاملاع

 يناسملتلا شيعلا يبأ نب دمحم (287)

 . لوصألا هيقفلا «””يناسملتلا يجرزخلا شيعلا ىبأ نب دمحم

 هللا همحر يفوت .نيرفس يف "ىنسحلا ءامسألا ف فيلأت"و «"رايعملا" يف اهضعب واتف هل

 .ةثامعستو ا ىدحإ ةنس

 يليغملا ميركلا دبع نب دمحم (288)
 ةماهفلا ةمالعلا ءنيققحما ةمتاخخ «يناسملتلا يليغملا دمحم نب ميركلا دبع نب دمحم

 ةبحملا طرف عم «كاردإلا ةوقو مهفلا يف نيمدقتملا ءايكذألا دحأ ءئبسلا حلاصلا يلولا .ةودقلا

 .اهئادعأ ضغبو اهترصنو ةفيرشلا ةنسلل

 ىتح ءركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ف ةميكشلا ديدش -هنع هللا ىضر- ناك

 .مهسئانك مدهو مهلتقف تاوت دوهي ىلع ماق نيح .هرصع ءاملع عم رومأ كلذ يف هل عقو

 اهوضقن مهنأ وأ ,مهل ةمذ ال هللا مهنعل دوهيلا نأ ىري -هنع هللا يضر- ناكو

 ءادأ ف مهيلع طورشملا راغصلاو لذلل يفانملا نيملسملا نم ةكوشلا بابرأب مهتناعتساب

 يفوت ءيسيلغولا نمحرلا دبعو يسودبعلا ىسوم نع ذخأ ملاص هيقف «يتراوفلا رمع نب دمحم (2)
 .(228 :ناتسبلا 2254 :رونلا ةرجش «289/2 :لاجحلا ةرد) .م1439/ه843 ةنس نارهوب

 .(127 :جاتحما ةيافك 231 :ناتسبلا رظنا) .م1470/ه874 ةنس ناسملتب يفوت «ةفوصتملا رابك نم (3)

 ]2 :لاجتملل ةرد 2277 :دئارفلا طقن «155 :يسيرشنولا تايفو 2332 :لينلا :يف هل مجرت (4)

 .419 :جاتحنا ةيافك 129 :رئازجلا مالعأ مجعم ,472/3 :رثألا ةصالخ 195/6 :يلكر زلل مالعألا

 :ناتسبلا «274 :رونلا ةرجش «280 :دئارفلا طقل (5 :يسيرشنولا تايفو 2332 :لينلا :عجار (5)

 .246 :رئازجلا مالعأ مجعم 2

 :ةلاحك مجعم (274/1 :رونلا ةرجش «253 :ناتسبلا راهزأ 2130 :ةحودلا :نوريثك هل محرت (6)

 .268 :ةيركفلا ةكرحلا 7 :رئازجللا مالعأ مجعم 1/5 :يلكرزلل مالعألا 2331 :لينلا 0
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 لعجو «مهملاومأو مهءامد -هنع هللا يضر- حابأو .مهلكل مزال مهضعب ضقن نأو «ةيزلا

 .لئاسر هيف هجوو «"لافيلأت كلذ ف فلأو .رافكلا نم مهريغب ءاسعالا نم مهأ مهب ءانتعالا

 يضاق 9ينونصعلا هللا دبع هيقفلاو ءيركز نبا مهنم ءاملعلا ضعب كلذ يف هفلاخو

 يأر باوصب ةلوطم ةباتك هيف بتكف] .ركذلا مدقتملا يسنتلا ظفاحلا مامإلا قفاوو «تاوت

 يف سردنا امم. مئاقلا بيبحلا 2[:هل بتكف "ىسونسلا مامإلا هيلع هقفاوو «ةمجرتلا بحاص

 ىلع ملع تقولا اذهب هب مايقلا يذلا ءركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا نم نامزلا دساف
 . ىليغملا هللا دبع يبأ ديسلا «ناإلاب بلقلا ةرامع

 قفاو نم رأ ملف «ءاوهألا لهأ نم هيف مكضراع نمم فقوت نم فقوتو :لاق نأ ىلإ
 يسندتلا مامإلا ىوس .هتكوش ىقتي نم ةنهادم نود هناإ ةوقل /قحلا قيقحتو دصقملا ةباجإل

 .همالك رخخآ ىلإ هب هللا عتمأ

 نم لتقو ةسينكلا مدهب ةعامج ةمجرتلا بحاص رمأ «تاوت يسنتلا باوج لصو املو

 ءساف ةرضح ىلإ هباتك لصوو .ليقاثم ةعبس هل ىلعف ايدوهي لتق نم :لاق مث .مهضراع
 نبا هللا دبع وبأ مامإلا ةعامجلا خيش ناكو .فصنأ نم مهنمو ,«فنأ نم ءاهقفلا نمف

 اذه يف بيرغ هبحاصو «ليلج باتك اذه :هباتك رهظ ىلع بتكو .ءفصنأ نم يزاغ
 اوذيختت ال اونمآ نيل هيأ ايف :هلوق يف هدارمو ءليلضتلا ىلع رفكلا قلطأ هنأ ديب «ليجلا

 مكح ف «”4:كنِم :م ُهنإَف مكنم مُهلوَتَي نمو ضب ءايِوَأ مهضْعَبَءيِلْوَأ ىَراّصنلاو َدوُهيلا

 .بيذكتلا وهو «ناعإلا دض رفكلا نأل ءيزاغ نبا خيشلا يأر ىلع ليلضت وهو ءرفكلا
 يبأ نبا خيشلا ناطلسلا يدي نيب ةرظانملا لجأل -هنع هللا يضر- ساف مدق مث

 .هيلع مالسلاو هئاقلل ءاهقفلا جرح ساف رهاظب لزن املف «””نيرملا مث ءيساطولا ءايركز

 امو راغصلاو ةيزحلا نم ةمذلا لهأ مزلي امو «رافكلا بانتحا نم نيملسملا ىلع بحي ام" :هامس (1)

 .ةحفص 16 يل سافب رجحلا ىلع نيترم عبط « نايغطلاو ةءارجلا نم نامزلا دوهي ىلع
 وت «تاوتب ءاضقلاو سيردتلا سرام هيقف «يتاوتلا ينونصعلا ركب يبأ نب هللا دبع (2)

 .(394 :ليلكإلا «288 :دئارفلا طقل «54/3 :لاجحلا ةرد «330 :لينلا :رظنا) .م21/ه7

 حبار ميدقتو قيقحت « "الفلا لوصأ ف حاورألا حابصم" باتك ف تدرو يسونسلا ةلاسر صن )3(

 .1968 ءرئازجلا ءرانوب
  (4١:ةدئاملا 57.

 .م1505/ه910 فوت «يساطولا خيشلا دمحم (5)
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 ةنودم مهلك اوظفح دق نادوسلا نم كيلامم ةتس -هنع هللا يضر- هل ناكو

 ساف ءاهقفب سلجملا نأمطا املف .ءاملع ءاهقف مهلك مهو «مهبولق رهاوظ ىلع "ىعذاربلا

 ءاهقفلا فنأف «دوهيلا ةلزان يف ءاهقفلا عم ملكت «نوميم اي :نوميم همساو هكيلامم دحأل لاق

 .مهرايد ىلإ اوعجرو كولمملا عم مالكلا نم
 روهظلا هدارم امنإ لح رلا اذه نإ :هل اولاقو ناطلسلا ىلإ اوبك ر دغلا نم ناك املف

 .يليغملا خيشلا هيلع لحد مث .ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا هدارم سيلو «كلملاو

 .اهريغو دوهيلا ةلأسمو نيدلا ةرصن يف هعم ملكتو

 ردق كل سيلو «كلملا راد نيعي «رايدلا هذه ىلع لواحت تنأ امنإ :ناطلسلا هل لاق

 ملف هنع جرخ مث «نايس فينكلاو يه الإ يدنع ىه ام هللاو :يليغملا خيشلا لاق .اهيلع
 .ادبأ /ناطلسلا ىقلي ال نأ هللا دهاعو ءءارحصلا ىلإ رجاه مث «هيلإ دعي

 الق دالبلا كلت نم دوهيلا ىفنو «نادوسلاو تاوت دالب يف نيدلا هب هللا ايحأف

 ةهج نم تاودب -هنع هللا يضر- هدلو لدقو .اولتق اهب اورهظ امثيحو ءطق اهنولخدي
 عجر هدلو ربخ هغلب املف «ةيعرشلا ماكحألاو دعاوقلا مهئرقي نادوسلا دالبب وهو .دوهيلا

 ضعب نإ لاقيو .رشاعلا نرقلا نم ةيناثلا ةرشعلا لوأ يف هللا همحر كانه يفوتف «تاوتل

 .هناكم ىمعف هربق ىلع لاي دوهيلا

 نب مساقلا وبأ خيشلاو ءباهولا دبع نب رمع مهنم ءاملعلا نم ةعامج ىأر دقو

 .هبهذهب نونيديو دوهيلا يف يليغملا خيشلا يأر "وجم
 .اققحم اراظن احيصف «[ائيرج اروسح] .رومألا ف امدقم -هنع هللا يضر- ناكو

 لوصأ يف حاورألا حابصم" فلأو .هريغو يبلاعثلا نمحرلا دبع مامإلا نع ذأ
 نبال لاحجأآلا عويب حرش'"و .هلمكي مل ”ليلخ رصتخم حرش ليبنلا نبغم"و «”حالفلا
 صيخلت رصتخم"و «"تايهنملا يف فيلأت"و ؛ليلخو مالسلا دبع نبا عم هيف ثحب ”بجاحلا
 58 ةمدقم"و ."يحنوخلا لمج حرش" و :"ثيدحلا ملع ف رظنلا حاتفم"و ءهحرشو "حاتفملا

 هل .طبهلا دالب تفم هيقف ءوجح نب يلع نب مساقلا وبأ (1)
 نم مرحي اميف حئاصنلا :اهنم ءلئاسر ةدع

 باب لحخاد نفدو (م1549/ه956 فوت «(تو9 :مقر .ع.خ مليفوركيم) حئابذلاو ةحكنألا

 ةك رحلا 292 :ليلكإلا 464/2 :لاجحلا ةرد 111 :ةوذجلا «14 :ةحوبدلا :عجار) .سافب حوتفلا

 .(462 :ةيركفلا
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 نيسبلملا ركم نع نيلفاغلا هيبنت" اهامس ةساركو .هيلع حورش ةثالثو هيف زجرو «"قطنملا

 ةبطخ حرش"و «"نيبملا حتفلا باتك"و ."ةيبرعلا يف ةمدقم"و «"نيفراعلا تاماقم ىوعدب

 "ةدربلا نزو ىلع ةيميملا"ك دئاصق ةدعو «"ريسفتلا مولع يف رينملا ردبلا"و «"رصتخملا

 يطويسلا لالجلا عم هل عقوو .هتايورم "ةسرهف"و «ملسو هيلع هللا ىلص هحدم يف اهيورو

 .ارثثو امظن تاعجارم قطنملا نأش يف

 يسانكملا يزاغ نبا دمحأ نب دمحم (289)

 ,”يسافلا مث يسانكملا ينامثعلا يراع نب ىلع نب لدمحت 0 دمحأ] نب دمح

 .برغملا ءاملع ةمتاخخ «ققحملا ةجحلا ,ظفاحلا ةمالعلا ,ةعامجلا خيش

 :لاق «9ةماتك نم ةليبق «””نامثع يبأل ةبسن ينامثعلا :7"نوتحلا ضورلا" يف لاق

 اهب تيقلو ءانمز اهب تمقأو ءملعلا بطل سافل تلحر من ءاهب تأرقو ةسانكم. تأشن

 .انطوتسم سافل تلحر مب ءانامز ةسانكمل /تدع مث «خايشألا نم ةعامج

 امامإ ناك ءديسلا ريثألا ملاعلا مامإلا انخيش :يسيرشنولا دحاولا دبع هذيملت لاقو

 «ةمغنلا بيط ءاهللعو "”اههوجوب] افراع اهيف انقتم «تاءارقلا يف ادصاق ادوجم ائرقم

 هلاجر ىلع افقاو .هل اظفاح ثيدحلا يق امدقتم «ةيبرعلاو هقفلاو ريسفتلا ملعب امئاق

 كلذ يف قاف «بدألاو خيراوتلاو يزاغملاو ريسلل اركاذ هب اينتعم كلذل اطباض ؛مهتاقبطو

 .هتقو لهأ هلك

 © [هدييقتو] هرثنو

 .هريسسفتو :س يف (ج) .اههحجوب :م يف (ب) .ك نم طقاس )١(

 .6 :شماهلاب هتمجرت رداصم عم ,346 :ةيركفلا ةكرحلا عجار :نوريثك هل مجرت (1)

 .1988 «طابرلا «ةيكلملا ةعبطلا ءروصنم نب باهولا دبع ذاتسألا نم ةيانعب عبط (2)

 .(222/1 :يناثملا رشن عجار) .سانكم زوح لئابق ىدحإ «راتخم نم نطب :ةنامثعلا (3)
 .قطانم ةدع يف اهنوطب تقرفت دقو «سأبلا ةديدشلا سناربلا لئابق نمض نودلخ نبا اهفنص (4)

 .(148/6 :ربعلا باتك رظنا)

 ىوحنلاو تاءارقلا يف ملاع ءريغصلاب ريهشلا يجينلا يبروألا ةعامج نب دمحم نب ْنيسحلا نب دمحم (5)

 :لينلا :رظنا) .هتايورم عيمجي هزاجأ امك ؛عبسلا تاعارقلا هنع ذخأ ءاريثك يزاغ نبا هيلع ىنثأ

 .(36 :يرزاغ نبا ةسرهف 1
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 اهريغو ضورعلاو باسحلاو ضئارفلاو ةيبرعلاو هقفلاو ثيدحلاو تاءارقلا يف فلأو

 بطعأ هرصع ْف سيلو «نييورقلاب مث ديدجلا سافب مث ةسانكمب بطخو .ةليبن فيلاوت

 ءاهريغو ساف ةبلط ةماع هب جرختو «"يراخبلا حيحص" ناضمر رهش لك يف عمسي «هنم
 .هيف اوسفانتو سانلا هيلإ لحرو

 افراع ءناسللا حيصف «ريرقتلاو داريإلا نسح «قطنملا بذع -هنع هللا يضر- ناك
 ةياغ يف هئارقإ سلاجم «ةماعلاو ةصاخلل ةبحصلا ليمج ءسلحتا عتمم ءسيردتلا ةعنصب

 .تارم طبارو «لافتحالا

 موي ٍقوتف «سافل عجحرو ضرمف «ةسارحلل ؟”ةماتك رصقل هرمع رخآ ف جرخو
 اهرضح «ءهتزانح يف سانلا رثكو .ةئامعستو ةرشع عست ةنس ىلوألا ىدامج عسات ءاعبرألا

 .ميظع ءانث هيلع سانلا ءانثو «هنود نمف ناطلسلا

 .مهريغو «© ”نوراه نب يلعو «””نوقدلاو «سابعلا نب هّللا دبع وبأ هنع ذحأ نممو

 ىلع ديقعتلا لييحتو ديقتلا ليمكت"و «©”ليلخ لفقم لح يف ليلغلا ءافش" فلأو
 «رافسأ ةثالث يف "ةفرع نبا دقع" لح عم 29"يليورزلا نسحلا يبأ ديبقت" هب لمك «"ةنودملا

 ضعب لقن عم «”يدارملا مالك نم عضاوم ىلع اهيف هبن «"ةيفلألا ىلع ةفيطل ةيشاح"و
 ةيغب" اهحرشو «مظنلا عيدب ”باسحلا يف باسحلا ةينم"و / ؛يبطاشلا مامإلل تاقيقحتلا
 ."ةلاسرلا تاك نب مظن"و .""ضورعلا : يروا ع رس ف (79"ىالطلا

 نرقلا يف اهسسوم هنأ دقتعي يذلا يماتكلا ميركلا دبع ريمألا ىلإ ةبسن ءميركلا دبع رصقب فرعي (1)
 ملك 30 دعب ىلع سوكللا رهن فافض ىلع عقي «ريبكلا رصقلا ايلاح ىمسيو «سماخلا يرجفهلا
 ."برغملا يف ةرضاح لوأ ريبكلا رصقلا" :هللا دبع نب زيزعلا دبع :عحار) .شئارعلا قرش بونج
 .(43 :1977 «1 :ددعلا ءلهانملا ةلحم نمض لاقم

 .م1515/ه921 سافب يفوت «نييورقلا عماج ةباطخخ ىلوت ءلصألا يسلدنأ ءنوقدلا دمحم نب دمحأ (2)
 .(71/1 :يناثملا رشن 2132 :ةوذحلا .64 :حيشوتلا 088 :لينلا :عحار)

 .729 :مقر ةمجرتلا رظنا (3)

 .ةقرو 180 يف عقتو «فيرازأ ةنازخي ةطوطخم ةخخسن اهنم (4)
 .سافو ةزان ءاضق ىلوت ءيكلام هيقف ءريغصلا نسحلا وبأ يليورزلا قحلا دبع نب دمحم نب ىلع (5)

 .(215/1 :روتلا ةرجش 2243/3 :لاجحلا ةرد :رظنا) .م1319/ه719 ةنس قوت
 ةيغب :رظنا) .م46-1347/ه7 ةنس يفوت :ةيفلألا حرش بحاص «يدارملا هللا دبع نب نمسح (6)

 .(241/1 :لاجحلا ةرد «226 :ةاعولا

 .ه895 ةنس اهنم غرف ,م1899/ه1317 رجحلا ىلع تعبط (7)
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 ديصقلا لاوض يف ديرشلا ءاشنإ"و «"يراخبلا ىلع -سيرارك ةعبرأ يف- ةفيطل ةيشاح"و
 .""نوتيزلا ةسانكم رابخأ يف نوتحلا ضورلا"و ؛«©هعويش "ةسرهف"و «2'””ةيبطاشلا ىلع
 طبنتساو «"هحرش"و "زاجحلا لحارم مظن'و [يلقلا) مامإلا ةثداحم ف ىلكلا بلطملا"و

 .هدئاف ىئثام 004 ريغنلا لعف ام «ريمع ابأ ايدج :ثيدح نم

 ىلع ةراغإلل ناطلسلا عم كرح هنأ ءالضفلا ضعب نثدح رشانلا ةحود" يف لاقو

 يديس يلولا خيشلا لقتعا ناطلسلا ناكو «همايأ يف ضرم هارتعاف «ذئموي ”اليصأب ةرفكلا
 :ةلسلس ف ساف ىلإ هصاخشاب رمأو «تونحات عضوم.ةرفسلا كلت يف يناوزغلا دمحم ابأ

 ىلإ لصو املف ءالومحم اضيرم سافب هلزنم ىلإ عجر -هنع هللا يضر- يزاغ نبا خيشلاو
 .هب اوحيرتسي نأ هباحصأ رمأف ءضرلملا هب دتشا ساف زوح نم نيجاسملا ةربقم

 «ناطلسلا باحصأ عم ةلسلس يف يناوزغلا خيشلا هب رم ذإ «ناكملا كلذ يف وه امنيبف

 يزاغ نبا خيشلا هنم بلط هيلع فقو املف ءاولعفف هدوعيل هيلإ هب اوليع نأ مهأس هآر املف

 .فرصناف .هل اعدف ءءاعدلا

 هللا ىلإ مكنع لحار ينإف «ييصو اوظفحا :هباحصأل يزاغ نبا لاق هنع باغ املف

 ينارأ دقو «هئايلوأ نم ايلو ٍنيري ىتح يحور ضبقي ال نأ يندعو هللا نإف ءكش الب ىلاعت
 .ىللاعت هللا همحر هضرم نم تامف «هلزنم ىلإ مهتعاس نم هولمحف «ءةعاسلا هايإ

 يزاتلا شبجي نب ميحرلا دبع نب دمحم (290)
 بحاص ؛حلاصلا هيقفلا « ”يزاقلا شبحي نب نمحرلا دبع نب ميحرلا دبع نب دمحم

 يف مدق هل ءردقلا ليلح ءايضورع ايوحن اييدأ امللع -هنع هللا يضر- ناك "ةجرفنملا'
 :اهعلطم ةجرفنم هل «ةيالولا

 .خسنلا ةيقب يف طقاسو ك يف اذك (ب) .يبولقلا :خسنلا عيمج فو ؛لصألا يف اذك (أ)

 .256 :مقر ةييوجحملا ةنازخملا .م «(د1532 :مقر .ع .خ.م) ةطوطخم خسن ةدع اهنم (1)

 . 9 .يهازلا دمحم ذاتسألا قيقحن .”دانلاو ع لهأ لاقتنا دعب دانساإلا موسرب للعتلا" :اهاعح )2(

 .1693/3 :دولوملا كينحت بابحتسا باب «بادآلا باتك يف ملسم هاور (3)

 ةنيدملا تفرع ءايليزوأ سيليز يجاطرقلا دهعلا يف ىمست تناكو «ناوطت برغ بونج عقت (4)
 دقو .ه876-957 نييام يللاغتربلا لالتحالل تعضحخ ءايسايس اركرم تراصو ءايرامعم اعسوت

 نب باهولا دبع :رظنا) .كلذ يف حلفي مل هنأ الإ «ةنيدملا ريرحت يساطولا يلاغتربلا دمحم لواح
 .(244/1 :ايقيرفإ فصو ؛76 :1979 16 :ددعلا «لهانملا ةلحب ."خيراتلا ربع ةليصأ" :روصنم

 .306 :مقرلا ف هتمجرت رركتس .1 :شماهلا 4434 :ةيركفلا ةكرحلاب هتمجرت رداصم رظنا (5)
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 سور رث

 0 جناب كلي َنَدآاَرْدَق يحرفتت ةئمزأ يدتقا

 يحت فاطلألا ىسّمف ٌربصاف  ةنزان كب َْتَدَْئااَمْهَم

 درلا يف نسح مظنو ءهعم تالسارمو يسونسلا مامإلا /فيلاوت حدم يف دئاصق هلو
 "جاييدلا ليذ" يف هلاق «ةنسلا لهأ ىلع نعطلا يف ”يرشخمزلا امهركذ نيذللا نيتيبلا ىلع

 .ةئامعستو نيرشع ماع هللا همحر يفوت

 طبسلا قوزرم نبا دمحأ نب دمحم (291)

 دمحأ نب دمحم ريهشلا «بيطنخلا نب دمحأ نب ىبحي يبأ] نب دمحم نب دمحأ نب دمحم

 طبس ؛”يناسملتلا يسيجعلا بيطخلا :(7[قوزرم نبا] ركب يبأ نب دمحم نب دمحم نبا
 .قوزرم نبا ديفحلا ءبرغملا بطق «مامإلا

 «بيصن رفوأ نف لك نم ذأ ءانرطق ءاملع رخآ ناك :سابعلا نبا هللا دبع وبأ لاق

 ©ا[زربأ] نم .بيصعتلاو ضرفلاب هلصح دق «ثيدحلا يف اميس قبسلا بصق زاحو
 ءءاقرشلا ديسو ؛ءاملعلا ميعز 2”تنب ةصفح ةديسلا نبا] .داقنلا ةذباهج مامإو .ظافحلا

 .ريسفتلا يف هترضحو ."نيحيحصلا' هيلع تعم «ديفحلا قوزرم نبا دمحم قلطملا ملاعلا

 .ةثامعستو نيرشعلا دودح يف ايح ناكو ءدحاو ريغو فيفكلا قوزرم نبا هلاخخ نع ذححأ

 يناسملتلا نيدم يبأ نب دمحم (292)
 نبا هللا دبع وبأ لاق .يسونسلا مامإلا نع ذحنأ «يناسملتلا نيدم يبأ نب دمحم

 قبسلا بصق زئاح «مالعألا ملع «ةعيرشلا مولع ىبحأ ءالضاف ةمالع ناك انخيش :سابعلا

 .ىزرب :تء(ع يف (ج) .ت نم طقاس (ب) .جرفلاب انيف لدبا :س يف (أ)
 .لينلا نم كردتساو .خسنلا عيمج نم طقاس (د)

 .كرادتملا نم (1)

 يلقون .يوغل ثدحم رسفم .مساقلا وبأ ءيرشخمزلا يمزراوخلا دمحم نب رمع نب دومحم (2)

 .(186/ 2 :ةلاحك مجعم 2107/2 :نايعألا تايفو :رظنا) .مأ 144/ ه8

 ةرجش 191/2 :نيفراعلا ةيده 5 :ةوذجلا 360/3 :ةنماكلا رردلا 334 :لينلا :يف هل مجرت (3)

 .344 :جاتحا ةيافك :292 :رئازجلا مالعأ مجعم 2258 :ناتسبلا 320/8 :ةلاحك مجعم 2236 :رونلا

 344 :جاتحما ةيافك 2275 :رونلا ةرجش «134 :ةحودلا 2334 :لينلا :ف كلذك هتمجرت عجار (4)

 .82 :رئازجلا مالعأ مجعم «259 :ناتسبلا
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 هخيش بنتك ف هيلع تهقفت .هرسأب لوقعملا لب ؛مالكلا ملع اميس الوقنمو الوقعم
 .ةئامعستو نيرشعلا برق ايح ناكو «كلذ ريغو ”يراخبلا حيحص "و «يسونسلا

 يواقألا كرابملا نب دمحم (293)
 ةيالولاب هيلإ راشملا .ةدماصملا لئابق نم :«””يسوسلا يواقألا كرابملا نب دمحم

 .ىمظعلا ةيصوصخلاو ىربكلا

 ةباجإلا عيرس «نكمتلا يف رهدلا بئاجع نم ةبوجعأ -هنع هللا يضر- ناك

 .ناسللا هنع ربعي ال ام تاماركلا نم هلو «ءاكبلا ريثك «تالاعفنالاو

 نمف «لاتقلا نع فكلاب لئابقلا نيب نتفلا تجاه اذإ ثعبي -هنع هللا يضر- ناكو

 .تقولا يف هتبوقع تلجع هرمأ ىدعت

 نب دمحم يديس مايأ اهنومسي ةمولعم امايأ مهل لعج -هنع هللا يضر- ناكو
 ىلع اهيف ردقي الو /.هودع دحأ اهيف جيهي الو ءاحالس دحأ اهيف لمحي ال «كرابملا

 دالب يف عئاش كلذو ءهملكي نأ ردقي الو هدلو وأ هيبأ لتاقب لحرلا اهيف عمتجيو «ةرحاشملا
 .مجعلاو برعلا دنع سوس

 :لاق ءيدومصملا ىيحي نب مساقلا وبأ هيقفلا ديسلا ينربخأ :"ةحودلا" بحاص لاق

 تأرف «ةأرملا تيقبو ءأضوتي بهذف .هل ليخن يف همأ عم ناك هنأ -ةقث ناكو- هدلاو هربخأ

 دمحم يديس اي :تلاقف ءادح ةيعص قوحّس ةقهاش ةلخن 2سأر] يف ءادوقنع يأ ءانوجرع

 هدي دم دق اهئارو نم لجر اذإف ,دوقنعلا كلذ يل عطقي نم هللا نيقزري نأ كرطاخأ ؛كرابملا نبا
 يلك :اهه لاقو «ةأرملا ءازإب هحرطو دوقنعلا عطقف «هيلإ اهسأر ةلخنلا تأطأطف «ةلخنلا سأرل

 .اههاح ىلإ ةلخنلا تعجرو ءرصبلا حملك اهنع باغ مث ءكحوز يعيطأو هللا يركشاو
 ؟كلام :امل لاقف -روكذملا دلاولا- اهجوز ءاجف «ةبجعتم ةتهاب ةأرملا تيقبو

 يديس كلذ :اهل لاقف هل هتفصوف ؟لحرلا ةفص ام :اه لاّمف ءبجعلا تيأر :تلاقف

 .هفرع ناكو ةبعكلا برو ,كرابملا نب دمحم

 7-3 نم طقاس )0

 :ايقيرفإ فصو «12 :يداحلا ةهزن «114 :ةحودلا 7 :يليقعبلا بقانم :نوريثك هل محجرت (1)

 (54/3-55 :ةلوزج لالخ ,25 :تالاجر «156 :ةملاعلا سوس «168/18-171 :لوسعملا «116/]

 .614/2 :ةيركفلا ةكرحلا
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 نيفيرشلا نيناطلسلا ىلإ دايقنالاب سوس للئابق رمأ يذلا وهو «ءىصحت ال ةريثك هبقانمو
 «ىلاعت هللا ليبس يف داهجللاو لدعلاب امهرمأو :خيشلا دمحم هللا دبع يبأ هيخأو دمحأ سابعلا يبأ

 .مولعم وه ام امهرمأ نم ناكو دالبلا كلت لحاوس ىلع اويلغت ىراصتلا ىأر امل

 "”رشاعلا نرقلا نم 2”[ةثلاثلا] ةرشعلا ردص يف هللا همحر يفوت
 ْتْدَحَت هغلب هنأ مهريغو هتيرذو تاقثلا نع هتامارك نم سانلا يف عاذو اشف امبو

 لوقي امك ايلو هنوك ناهرب امو ؟حلاص هنأ لحرلا اذه ةمالع ام :مهوقو ءهرمأب سانلا

 ىلع صونلا فافق اولعجي نأ ةيوازلا قف مادخلا رمأ ءكلذ ىلع هللا هعلطأ املف ؟”[سانلا]

 اونقيتو سانلا بجعف ءاولعفف سانلل ةديصعلا اهيف “27[عنصتو] ءاهتحت اودقويو «نيناوكلا
 .هومرتحاو هودقتعاف .نيصوصخملا هللا ءايلوأ رباكأ نم هنأ كلذ نم

 امك- رهش لك يف وأ ,عوبسأ لك يف مايأ ةثالث لئابقلل /لعج -هنع هللا يضر- ناكو

 داصف .تارشحلاو تاناويحلا ىتح هللا قلخ نم دحأل دحأ اهيف ضرعتي ال نأ -مدقت

 مايأ نم مويلا اذه نإف هقلط :هباحصأ ضعب هل لاقف «مايألا كلت نم موي ف اعوبري يبارعأ

 «كلذ دنع ةروسكم يلجر :يبارعألا حاصو .هلحر رسكف هيلع ىّدعتف «طبارملا ةيفاع

 .هيدعت ف هباحصأ همالف

 دحأ هادعتي ال ناكم ف وأ ءيش ىلع هعضو ىتم -هنع هللا ىضر- هزاكع نأ اهنمو

 هلل يضر- هتايح دحأ هبراقي الو ؛هزاكع هيلع عضو ام سانلا باهيف «ةبيصم هتباصأ الإ
 .دعي ال امث كلذ ريغ ىلإ «هتامث دعبو -هنع

 يترنمتلا ميهاربإ نب دمحم (294)
 يسوكللا رابجلا دبع نب ناميلس نب دمحم نب ةحلط نب رمع نب ميهاربإ نب دمحم

 ققحتملا ملاعلا مامإلا هللاب فراعلا خيشلا هللا ىلو مهنمو :هيف هدالوأ ضعب لاق (2) ىلو زيا

 .اوعضيو :م يف (ج) .هللا :ت يف (ب) .ةيناثلا :ن «ىك «م يف )0

 ةنس يجح دمحم ذاتسألا تبثأ امنيب ؛م1510/ه915 دعب امل هتافو خيراتل يسوسلا راتخملا خرأ (1)

 .م1518/4
 عضاوم) قيدصلا لآ لئاضف يف قيقحتلا ةضور 62-263 :دئاوفلا 2 :ةحودلا :يف هتمجرت عجار (2)

 3 :يلالها تايفو «219/2 :لاجحلا ةرد (63 :ةوفصلا 41 :يكومسرلا تايفو «(ةقرفتم

 .4/3-41 :ةلوزج لالخ 11 :تالاجر «127-156 :ةملاعلا سوس 7-44 :لوسعملا

 -لانكأ1 هن (1..): 4”ءزادعو بون معوزردمو, /0أ 222126, 1933, م.0. 100-05.
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 يفتلا «نطابلا ملعب رهاظلا ملعل عفشملا «ةقيقحلاو ةعيرشلا يملع نيب عماجللا «ينابرلا ننفتملا

 يف عزمملا هيلإ يذلا «هناوأو هتقو خيشو ءهرصع ديرفو ؛هرهد ديحو ؛عرولا دهازلا حلاصلا
 انعفنو هنع هللا يضر «تايويندلاو تاينيدلاو تايملعلا تامهملا تالكشملا لزاونلا

 .اريخخ نيملسملا نعو انع هازاجو «هتاك ربب

 افاصنإو «قحلا يف ابلصتو ةدحن هلثم سانلا يف يانذأ تعم الو ءطق يانيع تأر ام

 ليللا مايق عم ءاهيلع ةبظاوملاو ةدابعلا يف هتاقوأل اقارغتساو «هيف اداهتجاو نيدلا ىلع اصرحو

 ءاعضاوتو ةجهل قدصو ءايحو ءالامتحاو اربصو «ةبقارمو افوحو ةيشحو «داروألا ةرثكو

 يف اهقلخب قلختلاو «ةيدمحما ةنسلا عابنا يف ةلشو ءسفن ىنغو ةعانقو اراثيإو ءاحسو
 اذإو .ةنسلا ةفلاخم ةيؤر دنع سفنلا كلمت مدعو ءاظيعو هئاطعو هذحأو ءهتانكسو هتاكرح

 هللا يف فاخي الو .هب يلابي الو /هاهن «ناك ايأ نيدلا يف ام ءيشب عادتبالا دحأ نع عمس [9

 .مئال ةمول
 ؛ةلوزج دالب يف دحأ هيلإ لصي مل اغلبم امهيف غلبو «لوقتملاو لوقعملا يّملع يف رحبت

 .نيملسملا عيمجل ريخلا بح عم ةماعلاو ةصاخلل حصنو

 هتوخإو هيوبأ نيب اهيف أشنو :9ةلاهت دالب نم «”نصحلا مف هدلبي هللا همحر دلو
 ؛.مهيلع ةءارقلاو ةدافتسالل ةبلطلا نم اهب نم ىلع رادو «ملعتلل ةلوزج دالب يف لاج مث

 ةماهفلا ظفاحلا ننفتملا هيقفلا هخيش ىلع ةيعرشلا مولعلا هذحأو هتءارق '”[رادم] ناكف

 ىتح اليوط انامز همزال :هنع هللا يضر يلوزجلا ىلمتلا نامثع نب نسحلا ىلع يبأ ةجحلا

 .هيلع هللا حتفو هب هقفت

 يف شطعلا مهكردأو «ةقفر يف ةعرد دالب ىلإ ملعلا بلط يف ةلحر هل تناك دقو
 ةافص ىلع ادراب ابذع اليلق ءام دحوف «قيرطلا نع ليلقب لدعف «مهيلع دشو «ةزافم

 ةمارك كلذ اودعف ,ناك امك يقبو .اوور ىتح مهلك هنم اوبرشف سانلاب حاصو ءبرشو

 .هومظعو -هنع هّللا يضر- هل

 .رود :ع ى يف ()

 بونج «زونامأ ةليبق «تسوكلواديإ فيسأ ضوحب عقيو «طاوسرتن ريداححوأ يمي :ايلحم قطني (1)

 ' .توارفات زكرم

 .لالمسواديإ ءنلمأ ءناشغإ ءزونامأ :لئابق اهدحت «توارفات زكرم برق عقت (2)
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 نم ةدلب :©”لامرلا قنع ةيرقب مث ءانامز هتدلبب ءارقإلاو سيردتلل ردصت عحر املف
 نم دجسم يف ةمامإإلا ىلوتو ,©تدرئمت يداول هدال وأب لقتنا من «نينس يسيإ يدأو ىرف

 ةبلط نم ريثك قلحخ هب عفتناف .ةديدع نينس مولعلا رشنو ءارقإلا ف دهتجاو .اهلجاسم

 نامت ةنس اربج هالوتف ءاضقلاب يلب مئ «ةلوزج دالب مهب ترانتسا ىتح مهريغو ملعلا

 ةيالو نم ليقأ مث ءانامز ايضاق ثكمو :ءافرشلا ةلود ءادتبا يف ةئامعستو نيرشعو

 ظوظحلا مهدصق نأو «ةبلطلا ةين داسف نم ىأر امل ءارقإلا كرتو قلخلا ضفر مث ؛«©ءاضقلا

 .ةيويندلا ةسايرلاو ةلحاعلا

 كلت ىلع يفوت نأ ىلإ اهيف دهتجاو «ةدابعلل درحتو هتبلط نم ةعامج ءاضقلا يلو

 /مهبدؤيو مهيبريو ءارقفلا سوسي راصف «يفوصلا ئسلا خيشلا دمحم يديسب رهشو .لاحلا

 .ىهتنا .ةضحم ا ةيعرشلا ةلدألاب

 هل ءاتيمو ايح هب كربتملا :ةقيرطلا مامإو ةقيقحلا خيش ملاعلا مامإلا :هيف يليقعبلا خيشلا لاقو

 .نيمآ هب هللا انعفن «تافشاكملاو تاماركلا راونأ انيأر دقو «لمعلاو ملعلا ف ةخخسار مدق

 (7سوت ةبكر نم لزانلا عجنملا قيرط حالصإل هباحصأب مدق امل هل ترضح دقو

 لاصيا -هنع هللا يضر- هتمهو ؛هرعول لوألا كرتو .هلهسو هلوحف هل نذأف «باودلاو

 «تايفطنلا لمعو .هراهظإو ءاملا رفح نم «ةماعلا مهح اصمو نيملسملل عفنلا ميمعتو ريخلا

 .هب هللا انعفن « ©” ساغلأ يداو ةرطنق هءانب افرشو الضف هب ىففكو .رطانملا ءانبو

 رمأب ةجيربلا ةكرحل هئارقفو هباحصأو هدالوأ ضعب عم مدق امل اضيأ هل ترضحو

 سانلاو ءربكلا نم اهيلع ىنحنا دقو سر ىلع ابكار هللا دبع انالوم (7ءناطلسلا]

 .توارفات زكرم قرش باوونجج يسيإ ةليبق يضارأب عقت ؛نلالميإ ضرحأ :ةملكل بيرعت (1)

 هشماوه ىلع رئانت ابصخ اضوح انوكم «يبرغلا يناب لبحجج نم عبني ءةعرد يداو دفاور دحأ (2)

 .روصقلا نم ةعومجم

 .33/7-35 :لوسعملا يف ةلاقتسالا ةلاسر صن رظنا (3)

 .ليقعبواديإ ةليبقب عقت «لفسألا تاذ وأ ءاّسوتن ذوفأ 4١)

 :يهو «ريغصلا سلطألا تاعفترم نم ةريغص دفاور ةثالث هيذغتو «ةسام داو ةيلاع ىلع قلطي (5)

 .(42/5 :اصقتسالا رظنا) .اموي 64 ةدمل م1562/ه969 ةنس اهراصح مت (6)
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 "”نيورف تيأ عضوم اند املف ءاهلبقي دحأل هدي كرتي الو «هنوحفاصيو هيلع نومحدزي

 عمس املف :2يليقعبلا ميهاربإ نب دمحم يديس انخيش ىلع "ليلخت رصتخم" أرقن كاذ ذإ هب نحنو

 انضعب هلوانف ءرعشي الو هيمدقب كوشلا أطي ايفاح اعرسم جرو «هئاقلل اقوش هلقع راط هب

 لك ردابف «هباحصأو يترنمتلا خيشلا هبيبح يقل ىتح هلاح ىلع راسف «هديب ”[هذبنف] «هلعن

 .هتكمر نع خيشلا لزتي لو «ةنسلاو ةبحلاو قوشلا مالس «مالسلاب هبحاص امهنم دحاو

 انهام:هل لاقو ءههجرس سوبرق قوف ىلإ اهنبجف هدي لبقي نأ يليقعبلا انخيش دارأ مث

 دمحم نب ”.يهاربإ يديس هنبا هيلإ ماقف ءديلا لييقت هيلع اركنم ءكانه تلزام تنأو !ةنسب

 .ةكربلل ملاعلا وأ حاصلا لحرلا دي ليبقت اوزوح ءاملعلا نأ ركذو «نيل مالكب هفطالي

 انه :انخيشل لاق مث «هيف دارملا اوفرعت لو ائيش متيأر .نيع اوتكسا :خيشلا مهل لاقو

 امهنإف ءيديس ةظفلو ءديلا ليبقت :ئتفرع الو /كفرعأ تسل امهعطقت مل نإ «ناتلأسم

 يف ©زيزعلا دبع ءانبأو ””نييماركلا نم اندالب يف مهانفرع نيذلا خايشألا امأو «برغلا دالب نم

 بلاطلا يمعأ ةظفلب الإ نورك ذي الف ءمهريغو ةلالمسو ةكومسرب ءاهقفلاو " مسيع رجح

 "نالف بلاطلا"ب هرك ذي هنود وأ هنيرق ناك نإو «ملكتملا نم ريكأ ناك نإ ع”نالف

 ءاثالثلا ةليل يفوت ليقو «ةئامعستو نيعبسو ىدحإ ةنس رفص يف هللا همحر يفوت
 نب دمحأ يديس خيشلا ةافو دعب ةئامعستو نيعبسو ىدحإ ةنس ةجحلا يذ نم ةعسانتلا

 .نيرهشب ىسوم
 ضرع «ةلوزج هيقف ءريهشلا لماعلا ملاعلا مامإلا هيقفلا :هيف "دئاوفلا" بحاص لاقو

 6 رادف :ك )0

 .تينزت قرش «ليقعبواديإ ةليبق «ييهزيت برق نفاسيإ تيأ ضوح نطوتست ىرق ةعومجم (1)
 .باتكلا اذه نم 2 :ص يف 4 :شماهلا رظنا (2)

 .143 :مقر ةمجرتلا عجار (3)

 .باتكلا اذه نم 123 .ص يف 4 :شماهلا عجار ءاموركإ :ايلحم ةملكلا قطنت (4)

 قرش دمح تيأ «ليلومنوأ ةقرف ءىسيعن ورزأ نطوتستو «يىسيإ دالب نم اهلصأ «ةيملع ةرسأ (5)

 دبع نب دمحم نب يلع وهو «يترانمتلا ميهاربإ نب دمحم خيش يمتني ةرسألا هذه ىلإو «تينزت

 تاقبط نمض مهمجارت رخل نيح نم درتو ءاهتاضقو ةليقعب ءاملع ْنم هريغو زيزعلا
 ' .(129/2 :ةلوزج لالخ) .يشحيضحلا

 .دمح تيا ةليبق ءتاهليت يقرش بونج ليطتسم لبج وهو «ىسيعن ورزأ ةملكل بيرعت (6)
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 ءامهريغو ةيبرعلاو هقفلا يف امدقم امامإ ناك .هلبقي ملف ءسوسب ةعامجلا ءاضق هيلع

 دالب مولع لج رشن هنإو «ةيسوسلا قافآلا عيمج نم ملعلا بلطل لاحرلا هيلإ تدشو
 نووأي نكاسم ملعلا ةبلطل هدلبب ىنتباو .ةعيرشلاو ةقيقحلا ملع نيب هل هللا عمجو «ةلوزج

 ؛ناطلسلا نم براهحهلاو «قبآلا دبعلاو ءسفنلا لتاق :ةثالث اووؤي الأ هينب ىصوأو ءاهيلإ

 .ضرألا يف داسفلا نم مهءاويإ نإ :الئاق
 تلحد :لاق ءركب يبأ نب دمحأ سابعلا وبأ 06 سلا حلاصلا لحرلا هذيملت ينربحأ

 نم فرعتأ :يل لاقف ؛هدنع نم لزن «هتفرغ جرد يف الجر تيقلو «هلزنم ف اموي هيلع
 يديس ينابرلا حلاصلا يلولا خيشلا ناكو .رضخلا سابعلا وبأ وه :لاق ءال :تلقف ؟تيقل

 نع يهنلاو فورعملاب رمألاو ملعلا هميلعت ناكمل ءلوسرلا راد هراد يمسي ىسوم نب دمحأ
 .ةيبرعلا اصوصخخ بدألاو ملعلا ميلعت ف سفنلا ّدكأ دقو .ركنملا

 نينامثلا ىلع فان دقو ؛"يريرحلا تاماقم" سانلا ئرقي -هنع هللا ىضر- ناكو

 ىلإ الصوتي ال لصأ اهنألو «ءدالبلا هذه لهأ ةنسلأ ىلع ةمجعلا ءاليتسا نم ىأر امل ةنس

 .اهب الإ مولعلا نم ءيش
 ("”ةحيربلا ةعلق راصح نم /نيملسملا شويجو ءاهقفلا عم -هنع هللا يضر- عجر املو

 :سيقلا ئرما تيبب خيشلا لثمت «هللا دبع دمحم يبأ لداعلا كلملا ىلع اولخدو ءاهوحتفي ملو

 0 0[ارسُبَمَو] صعب نِماهَطِباَرَم 2 تَركذَت نِكَلو يلي تنبح اَمَو
 .امتغم ناك و ءرسو كلملا كلذ نسحتساف

 مولع يف -بيترتلا نسحلا عيدبلا- همظن" :اهنم ءتافنصم -هنع هللا يضر- هلو
 "ةليسو" اهنمو ءزجر امهالكو "ءاقستسالا يف ىنسحلا هللا ءامسأب هتليسو" اهنمو "ةرحآلا

 0 راقتملا يف ةيلاد ى رخخأ

 هللا همحر هظفح فو .رم امك ةئامعستو نيعبسو ىدحإ ةنس ©0[رفص] يف يفوت

 .دئاوفلا يف ام انتبثأو .دح :ك (ج) .اعرسمو :س (ب) .ك نم طقاسو .ىمسملا :س يف (أ

 .(42/5 :اصقتسالا رظنا) .م1562/ه969 ةنس بلاغلا هللا دبع اهرصاح «ةديدجلا ةنيدم ىه (1)

 .هناويد حراش هلاق .كاعضوم رب و "صيعبرب"و .ليوطلا نم )2(

 .178 :ةملاعلا سوس يف هبتك ةحئال رظنا (3)
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 ميهاربإ نب دمحم -هنع هللا يضر- هديفح ناكو .«")ةريثك -هنع هللا يضر- هبقانمو

 .هريغو ةحبسلا ثيدح هنع يوريو ؛يدماحلا نمحرلا دبع ديز يبأ هخيش ىلع اريثك ينئي
 نسب نمحرلا دبع ديز وبأ ىللاعت هللا يلو «ةماهفلا رحبلا ةيوارلا هيقفلا مامإلا ىحخيش نيثدح :لوقيف

 (9ةحفاصملا ثيدح اضيأ هنع يوريو «هدنسأو «يدماحلا يلوزحلا زيزعلا دبع نب دمحم نب ىلع

 يترنمتلا ميهاربإ نب دمحم نب دمحم (295)

 رابجلا دبع نب ناميلس نب دمحت نب ةحلط نب ورمع نب ميهاربإ نب دمحم نب دمحم
 مولعلا تاتشأ هيلع عمجو ءروكذملا هدلاوب هقفت «ليلحلا ملاعلا .هلبق يذلا دلو «2”يترنمتلا

 نسحأ يف «مايق نسحأ هيبأ دعب ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو ميلعتلا ةفيظوب ماقو
 ةيقاب مهبدأ راثآو -قاحسإ ىبأ هيحأو هيبأ دعب- هملع ةكرب لزت حلو .ةعءورم مامتو «ةريس

 .انامز مهدلبب

 دحأ حلاصلا لحرلا هب ينربخخأ ام هماقم ولعل دهشيو :اضيأ "دئاوفلا" يف لاقو

 ىلإ تلام اهلك ايندلا لوادح نأ همانم ف ىأر الجر نأ ءركب يبأ نب دمحأ هدلاو ةذمالت

 ىلع هل لاقف «هيلع اهصقو هءاجف «كلذ هلاهف ءهيف بصت ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ربق

 هيلإ يدتهي ال اذه لثمو ءاهب لمعي مل ثيح اهمأ ىلإ تعحر مولعلا كلت «كحيو :ةهيدبلا

 .ةقيقحلاو ةيبرعلاو /ةيعرشلا مولعلل سرامملا ضاترملا الإ
 ورمع نب نمحرلا دبع ديز يبأ هيقفلا نع «”داقولا نب نمحرلا دبع ديز وبأ ينربحخأو

 :هل لاقف «بطقلا نع ىسوم نب دمحأ سابعلا ابأ هنامز بطق لأس لجر نع ؛7يليقعبلا

 :لاق ؟نم مث :هل لاقف «ميهاربإ نب دمحم نب دمحم يديس :لاق ؟نم مث :هل لاقف دمحأ

 .دعب ئلأست ال مث هللا دبع كلملا

 هراشتسا نم وهو «داهتحالا ةحرد غلب هنأ ىلع لدي ام هتبوحأ ضعب نم تيأر دقو

 لآ لئاضف يف قيقحتلا ةضور" :هباتك يف خيشلا نع ارابخإ ينامودلا دمحم نب ىلع اهدروأ (1)
 .5822 :مقر .ح.خ.م .نامعنوب «ةيدوعسملا ةنازخلا طوطخم ,"قيدصلا

 .(238 :هحلطصمو ثيدحلا مولع رظنا) .ثيدحلا هنيقلت ءانثأ هذيملت خيشلا حفاصي نأ هيف طرتشي (2)

 .217 :يكومجرلا تايفو «26 :ىليقعبلا بقانم ,212/2 :لاجحلا ةرد 4 :دئاوفلا :يقف هل محرت (3)

 .618 :ةيركفلا ةكرحلا «127-156 :ةملاعلا سوس :«47/7-48 :لوسغملا «41 :ةراشبلا

 .527 :مقر ةمجرلا رظنا (4)

 .534 :مقر ةمجرتلا رظنا (5)
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 عيبب لماعتلا عطق يف يلازوهملا دوعسم نب يلع نب ديعس نامثع وبأ سوسب ةعامجلا يضاق
 اذحآ «ةئامعستو نيعبس ةنس هب لماعتلا عطقب حيربتلا دعب هيف ةلغلا مازلإو ءدسافلا (!)اسعلا

 دس ناكمل ءبهذملا يف اروهشم نكي مل نإو .هلبق ””نوشحاملا نباو '”نونحس لوقب
 ظافلألا ىلع دصامملا ميدقتو ةدايزلاب فلسلا ةلع نم هآر ام لثم ىأرو هقفاوف «ةعيرذلا

 .ةيسوسلا دالبلا عيمج يف كلذب لمعلا ىضمو «نكامأ يف "ةنودملا" رهاظ وه امك

 ف هراسي وأ هنيمب ىلإ الو موصخلا ىلإ تفمنتلي ال ناك هنأ -هّللا همح رح دلاولا ينربحأو

 :لاقف «ةحلط اهيف ىأرف انتيرقل اموي انءاج هنأو «كلذ يف ضرألا ىلإ هرصب ضفخي لب «قيرطلا
 .هذه الإ هنم رأ مل :لاقف ءريثك هنم هراسيو قيرطلا نيمي نع :هل تلقف ؛حلط مكدلب

 نيعبسو تس ةنس لاوش نم اموي نيرشع يئاولا سيمخلا موي -هللا همحر- فوت
 .هحور هللا سلق «ةئامعستو

 يناتهكسلا بوقعي نب دمحم (296)

 (©تلثت مف ليزن «”ينات كسلا يجاهنصلا بوقعي نب دمحم
 باحصأو «تادهاجملا بابرأو «نيفراعلا هللا ءايلوأ نم -هنع هللا يضر- ناك

 .ةقداص ةيفاص لاوحأو «ةضئاف ةكرب و ؛.هرصع يف ةعفان ةيبرت هل .تاماقملا

 اهيف عورزم ال ةيحانب نكس هنأ هتمارك ضئافو -هنع هلل يضر- هتك رب ميظع نمو

 «سانلا نم ةريثكلا دادعألاو نوئملا هدرت تناكف «ةريغص ةريؤب الإ ءام الو ءاحيس الو العب

 .هرمع لوط هبأد كلذ ناكو «تارم عبرأ راهنلاو ليللا نيب مهمعطيف
 ةباحس تأشنف «كلذ هل اوكشف ةرئبلا تسسييف «رئاز /(0[ةئامعست] ةليل هلنع تاب دقو

 .314 :ةيركفلا ةكرحلا (75 :يناتكسلا ةبوجأ :اينثلا عيب عوضوم لوح عجار (1)

 ءسنوت ءاملع نع ذحأ هيقفو ضاق ؛نونحسب بقلملا يخونتلا بيبح نب ديعس نب مالسلا دبع (2)
 (174 :ذفنق نبا تايفو :عجار) "ةنودملا" هبتك نم ؛م855/ه240 فوت .ناوريقلا ءاضق ىلوت

 .(171 :جاييدلا «352/2 :نايعألا تايفو

 .م829/ه3 قوت «ةنيدملاب ىوقفلا ىلوت «يتمفمو هيقف «نوشحاملا نبا زيزعلا دبع نب كلملا دبع )3(

 .(623/1 :نيفراعلا ةيده ,21 :ناتسبلا راهزأ 2369/1 :كرادملا بيترت «40 :بلاطلا فرش :عجار)

 يق بولقلا ءالج «38 :(ق147 :مقر .ع.خ.م) ةيناثلا يزوحأ ةلحر «58 :دئاوفلا :يف هل مجرت (4)

 تايفو «ةقرفتم عضاوم يف (140 :مقر ةيبوجحلا ةنازخلا طوطخم) بوقعي نب دمحم يديس رابخأ
 .24 :تالاجر 2103/16 :لوسعملا 38 :ةراشبلا 44 :يكومسرلا

 .تنادورات قرش ةناتكس ةليبقب عقتو «تلتاتن يجيإ :ب ايلحم قطنت (5)
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 .هل هللا ةياعر نسح نم سانلا بجعتف «ريدغو بج لك تألم ىتح ترطمأو «نيحلا يف
 ةيقاس برغملا ءارّمف ضعب هنم بلط هللا دبع دمحم ايأ لداعلا ناطلسلا نأ ىكحيو

 ؟بوقعي نب دمحم يديس دلب تلثت مف فرعي نم مكيفأ :رضح نمل لاقف «ةيواز اهب ميقي
 اهدرت هتيواز نوفرعت :مهل لاقف «ال :اولاق ؟اثورحم وأ ةيقاس اهب نوفرعتأ :لاق !معن :اولاق

 .ةيقاسلاب ال هللاب ةيوازلا :لئاسلل لاقف !معن :اولاق ؟برشتو لكأت نوكملا

 9[مرغم] يف هناريج ضعب ىلع لزن الماع نأ هدلب لهأ دنع رشتناو رهتشا دقو
 .هنأش يف ناطلسلل كعم يشحن :هل لاقف «هيلإ اوكشف مهضعب هءاجف «هيف مهيلع قئاض

 لاقف «هتعاس نم شكارع. ناطلسلا سلجم ف امهحتفف «ءكينيع ضمغأ :لاقف هديب هذحأف

 هيلإ حبصأف «هتعاس نم هيلإ بتكف «يل ناريج ىلع قئاض «لماعلا نالف رمأ يف كتنج :هل

 .مهنع لحتراف «هباتكب

 يف يلوزجلا ىسوم نب دمحأ يديس ينابرلا لماكلا خيشلا هنامز بطق ةرم هءاجو

 لاقف ءانه نم عجرنلف دوصقملا تنأ :هل اولاقف «قيرطلا يف مهيقلف «نيرئاز ءارقفلا نم ةفئاط

 نمضت ىتح كعم ريسن ال :ىسوم نب دمحأ يديس هل لاقف «لزتنملا نم دبال :مهط

 .هلزنمل هعم اوراسف هللا ءاش نإ !معن :هل لاقف .انعبات عابتأو انعباتلو انعيمجل 2”[ةعافشلا]
 ءيج امل هنأو «نيعبسلا وحن غلب ىتح جورزتي مل هنأ -هنع هللا يضر- هنع ىكحي اممو

 يقبف «ةحرابلا جوزتف مكنم سيأ خيشلا نإ :مهل لاف «قيرطلا ف ناطيشلا مهيقل هيلإ ةأرملاب

 هيلع اولخخد املف ءاولعفف هللا مكمحري هتيوازل انب اوريس :ةجوزلا مهل تلاقف «ىرايح سانلا

 نم دهاش ىتح تمي ملف /«ةأرملاب ناطيشلا مكنع هللا ًاسخأ :لاقف «هنع هللا يضر كحض

 نيتنثا ةنس يفوتو .ةنس نيرشعو ةئام شاعو «نبا دلوو بلص دلو نبي اسفن نيعبرأ هبلص
 .ةثامعستو نيتسو

 ىأرف «سانلا رشحو «تماق دق ةمايقلا نأك ىأر هنامز ءالضف ضعب نأ ىكحي امو

 ناكف «ةزوالجلاو طرشلاو ءايلوأو ةاضقو ءارمأ مهتصاخو مهتماع رشحملا يف هرطق لهأ

 معنملا دبع نب ديعس يديس يدون مث «بوقعي نب دمحم يديس ةنجلا ىلإ يدون نم لوأ

 يدون مث «ةنجلا ىلإ هباحصأو ىسوم نب دمحأ يديس مث «ةنجلا ىلإ مهب ريصف ؛هباحصأو

 ؛مالسلاو ةالصلا لضفأ اهنكاس ىلع «ةفرشملا ةنيدملا ليزن يدماحلا يزاغلا نب مساقلب يديس

 ليوا نإ” تصمم
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 فورعملا يناسملتلا دمحم يديس يدون مث «ةنحلا ىلإ مهب ريصف ؛ةصاخ هتيب لهأ ف عفشف

 .اليلق الإ ةنجلا ىلإ هفلخ ىلص نم لك و «تندرت ليزن داقولا نباب
 هفرعأ ايضاق تيأرو «ةيلاع ةنسح تاوصأب ةميظع احارفأ كلذ دنع تعمس :لاق

 مث ؛ىراصنلاو دوهيلا عم رشح ايطرش تيأرو ؛بابذلا هيلع طقسي رشحملا فرط يف ىقلم
 .رانلا ىلإ نيملسملا نتف يف لتق نمو ةزوالحلاب رمأ

 يلمتلا نيسح نب دمحم (297)
 يديسل ارصاعم ناك .يبوسيحلا هيقفلا ؛'”يميتشجلا ىلمتلا دواد نب نيسسح نب دمحم

 .ةئامعستو نينامث ةنس دواد يديس ةافو تناكو «[هلبق] قوتو «هبسن نم نامثع نب دواد

 يوالفدلا يلمتلا نيسح نب دمحم (298)
 نب رابجلا دبع يديس خأ دلو : ”يوالفدلا يلمتلا ميهاربإ نب نيسح نب دمح

 لئاوأ يف هللا همحر يفوت .احلاص ايلو الماع املاع اهيقف -هنع هللا يضر- ناك .ميهاربإ

 .رشاعلا نرقلا نم ةرشاعلا ةرشعلا

 يك وم رلا عساولا دبع نب دمحم (299)
 عرابلا ملاعلا هيقفلا «نيتاغتلا ”يكومسرلا مساقلب نب دمحم نب عساولا دبع نب دمحت

 «ةئامعستو نيتسو سمخ ةنس تندرتب هللا همحر قوتو .هريغو سافب ئتيسيلاب هقفت «ققحما

 .ملعأ هللاو

 يلمتلا ىسيع نب دمحم (300)
 هلتق .ناسح دئاصقو عيطاقم هل «بيدألا غيلبلا هيقفلا «”يلمتلا ىسيع نب دمحت

 .ةنامعتست ونيت ةنبم,قك ا رع ؟"!ناطلسلا
 .ت نم طقاس ()

 .22 :تالاجر 44 :ةراشبلا «42 :يك ومس رلا تايفو :يف هل مجرت (1)

 راتخملا دعبتسي ال اذل .دمحأ هيأ فاصوأب رداصملا هفصت «نلمأ ةليبقب (ىلفللا) ىليلأ ةيرق ىلإ ةيمسن (2)

 .(22 :تالاجر «44 :ةراشبلا (42 :يكومسرلا تايفو :رظنا) .ادحاو اصخخش انوكي نأ يسوسلا

 2128/11 :لوسعملا 226 :ةراشبلا 42 :يكومسرلا تايفو :يف هل مجرت) .قطنملا يف عراب ةمالع (3)

 .(19 :تالاجر

 دودمملا" :هل «ةيدعسلا ةلودلا باتك زربأ نم «يسوسلا يلمتلا ىسيع نب دمحأ نب دمحم نب دمحم (4)

 :يك ومسرلا تايفو 017 :يلاتشفلا ةيمال :يف هل مجرت "روصنملا سابعلا يبأ انس نم روصقملاو

 .172/5 :مالعألا 222 :تالاجر 2160 :برغملا خرؤم ليلد «44 :ةراشبلا 2

 .(4 :شماهلا 210 :ةحودلا عجار) .ساف ةبصق نجسب لتق «هتاكلتمم رداصو «نومأملا دمحم هبكن (5)
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 يسيإلا مساقلب نب دمحم (301)

 اهيقف -هنع هللا يضر- ناك .يسيإلا لامرلا قنع يطبارم نم ؛('”هساقلب نب دمحم

 .ةئامعستو نينا ةنس هدلبب قوت .احلاص اعراب اليلح

 ينات سلا ندعسو نب دمحم (302)

 .ميركلا داوجلا دهازلا حلاصلا لولا 2 ىناتهتسملا /يسوسلا ندعسو نب دمحم

 معطيو ؛ةيفوصلا قيرط ىلع ةنسح ةيبرت ءارقفلا يبري اينابر -هنع هللا يضر- ناك
 ال ام ةفعضلاو نيكاسملاو ءارقفلا نم هيلع دريو «ةنس نيعبرأ نم رثكأ ةديدم ةدم ماعطلا

 تلاوت اممرو ءاقيض دلبلا نوك عم طسبو ءانه يف نوبرشيو مهلك نولكأيو ءاددع ىصحي
 .ةحايسلا نم هعوجر دعب كلذو ءاهيلع طوحقلا

 نم اعاونأ مهريغو مهوسكيو «ةءارقلل نيبترتم بلاط 2”[ةئامعبس] هتيواز يف نوكيو
 .ائيش ايندلا نم رخدي الو ءطق ابئاحح هدصق ادحأ دري لو :ةليزحلا لاومألا قرفيو «بايثلا

 .مهنود ءيشب صتخي الو

 ىتح سانلا يف *””[اهثبو] ءايندلا ضفر يف انل رهظ ام يف دالبلا هذه يف هل ريظن الو
 سيطارق بتكف ءاقيقد هريغو دامرلا نيع بيلقتو رحسب كلذ نأ ةبلطلا ةلهج ضعب نظ
 :لاقف خيشلا هيلإ جرحف ءايفتخم اهب هءاجف «خبطلا رودق يف اهب يمري لحجر عم اهسدف
 هل لاَقف ؟دامرلا نم اهيف نوكي نأ ىسع مك :هل لاق مث ءرودقلا ف اهب ىمرف ءاهيف اهمرا

 نم كانه ىرت ام غليي اهلك ةيرقلا هذه دامر نم عمجي ام ىرتأ :هل لاقف «ليلق :لحرلا

 تنأ تاه :كل لوقي كسيطارق بحاصل لق :هل لاف ءال :لاقف ؟قسوأو رئارغ قيقدلا

 اهفقس داع ءامسلا نأ ول هللاو :هل لاق مث .بارتلا نم وأ دامرلا نم نيكاسملا معطأو

 .هيناطعأ يذلا هللا لضف عطقنا امل ءادامر ضرألا هحججو داعو ءاديدح

 .اههبشو :ح عع (ب) .ةئامعست :سو م ()

 :ةراشبلا (45 :يكومسرلا تايفو :يف اضيأ هتمجرت رظنا) .494و 415 :نيمقرلا دنع هتمجرت رركتس (1)

 ظ .(21 :تالاجر 2157/9 :لوسعملا 51

 شطب نم احب نمم وهو «تنادورات يقرش لامش ةناتكسب ةدوجوملا ُندْعَسيَو تيأ ةيواز هيلإ بسنت (2)
 :ةيقيدصلا لهأ ةفحت «9-10 :دئاوفلا 2113 :ةحودلا :يف هل محرت .ترزنيت ةكرعم يف روصنملا

 ةكرحلا «153/3 :ةلوزج لالخ ,27/16 :230/19-240 :لوسعلا 3 :يلالمما تابقو 2

 .24 :تالاجر «565 :ةيركفلا
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 يط فو «نمزلا ريسي يف ةديعبلا ةفاسملا عطقي نميف هترضحب اموي ءارقفلا ملكتو

 بجعب سيل اذه :هنع هللا يضر مهل لاقف .مهضعبل ةدحاو ةوطخ اهنوك فو ءضرألا

 مهنع ماقف .هعطقي الف هرمع ةدم ربش رادقم يف ريسي يذلا يدنع بجعلا امنإ ءيدنع

 رامعألا قرغتست هيفف ”[ىطبلا] ربش :هل لاقف هلأسف ءمهضعب هعبتف ءاومهفي ملو اوبجعتف

 .اهتياغ غلبت الف ةلواطتملا

 دقفتي «ةماع ةقفشو ةمات ةفأر نيكاسملاو ءافعضلاب -هنع هللا يضر- هل ناكو
 .اهريغو ءانجلاب مهنهلديو .خاسوألاو ىذألا مهنع طيع ءمهاضرم دهاعتيو / مهلاوحأ

 !؟يدعب نم خوسملا باحصأل نم :لوقيو
 .ريخأ امك كلذ عقوف «هتوم موييو هزيهحتو هتوم.قلعتت رومأب ربخأ هتافو تبرق املو

 متتش نإ :هل لوقي الئاق نأك ءاضيأ هدلو ضعب ىأر «هتوم دعب ةنسح ايؤر هل تيأرو

 عبس ةنس هللا همحر هتافو تناكو .هانعفر دقف اهوذخف مكدلاو ىلع تناك يلا حاولألا
 (!١ةئامعستو "””[نينامثو]

 مامإلا بطقلا نسع «عابتلا مامإلا نع «حالفلا ميركلا دبع يديس خيشلا نع ذحأو

 .يلوزجلا ناميلس نب دمحم يديس ريبكلا
 يرارجلا يدهم نب دمحم (303)
 يعردلا ةلوزج دالب نم ءبسنلا 2”يرارحلا يزاغلا نب ديعس نب يدهم نب دمحم

 ؛نيعرولا ءاحلصلا داهزلا نمو «نيققحملا ءاهقفلا نم -هنع هللا يضر- ناك .دلوملاو رادلا

 .هتقو يف هيلإ اعوجرم «ةغلو ابدأو اثيدحو اهقف نونفلا ف عريو ءاهيف أرقو هدالب يف ىبرت
 .مات دهزو «ةغلاب ةقئار ةقئاف مكحو «حيلم رعش هلو ,©7برطق بيرغ ىلع حرش" هل

 ىبأف ةسايرلا ططخخ ةيالول شكارم ىنكسل هوعدتساو ؛مهزئاوج كولملا ىلع درو
 .ةقداص ةسارف هل تناك و «عنتماو

 هسأر ىلع نم الإ سوس ءاضق يلي ال :هسلحب يف لوقي -هنع هللا يضر- ناكو

 .ةناتكس دالب نم تسرواو :ب نفدو :م1572/ه979 ةنس يفوت هنأ "تالاجر" يف (1)

 مالعإلا ؛41 :يك ومسرلا تايفو ؛339 :لينلا :214/2 :لاجحلا ةرد 94 :ةحودلا :ىف هل محرت (2)

 .533 :ةيركفلا ةكرحلا «285 :رونلا ةرجش 7 :مالسإلا ءاملع نم هتيقل نم ضعبب

 .9325و 4515 :ةيكلملا ةنازخلاب ناتخسن اهنم «"ةيبرطقلا تايبألا حرش يق ةبذهملا ةلمحلا" :هامس (3)
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 وبأ لداعلا كلملا هاضقتسا املو «هيف ءاضقلا ديعس يديس ةيالول ةراشإ ءاطورخم نوسمخ

 .كطيراخم انلكف ,مكحا :هل لاقف .هخيش نع ةراشإلا هذه هل ركذ هللا دبع دمحم

 ةعست ماع ىلوألا ىدامج نم نيرشعلاو يناثلا مويلا يف هنع يضرو هللا همحر يفوت
 (7تومي يداو اهل لاقي هل ةعيضب نفدو «ةئامعستو نينثا ماع هدلومو «ةئامعستو نيعبسو

 .ىلاعت هللا همحر هتايح رخخأ هينيع ىدحإ تبهذو .ةعردب

 كرتو قلخلا نسحو ردصلا ةمالس يف ةيآ ناك :©فيرشلا دحاولا دبع هذيملت لاق

 هسلجم يف لذأ ال «ةبيه اذ :ةرورضلا حداف عم مهتالصل الو كولملل تفتلا ام ءايندلا ةنيز

 .مهب يلايي الو ءلامعلا نم

 ءارقإلا يف هتريسو .هتين حالصل هيلع أرق نم لك هب عفتناف ؛ملعلا يف هرمع ىنفأ
 ىلع] هررض هيلع ةدايزلاو ءارقإلا /ةنقيقح هنإ :لوقيو .لكشملا لحو ننملا حيحصتو
 .هريغ وأ ةفرع نبا نع هيكحيو «هعفن نم رثكأ ''[ملعتملا

 ئرقي «داروألا ريثك «تادابعلا ىلع ابيظاوم اعضاوتم «نهذلا بقاث «قلخلا لهس

 ام ةكربلا مومعو ءاعدلا ةباجإو لاوحألا حالص نم هل «ةدافإلا ريثك ءامئاد ءاسمو احابص

 ضئارفلاو وحنلاو فوصتلاو لوصألاو هقفلاو ريسفتلاو ثيدحلا ئرقي .مولعم فورعم وه
 هناسل ءالمأ تاعاطلا يف غلبو ءالمج ليلأ عطتقا ايانملا كرتعم لصو املو .اهريغو ضورعلاو
 .ايندلا يف دهز عم ىلاعت هللا ركذب بطر

 .ةئامعستو نيعبس و عست ةنس ىلوألا ىدامج نم نيرشعلاو يداحلا يف يتوت

 يعردلا يلع نب دمحم (304)
 .ةكربلا خيشلا ءحلاصلا يلولا .ةمالعلا لاعلا مامإلا «””يعردلا يلوزحلا ىلع نب دمحت

 يقل «ىلاعت هللاب نيفراعلا نيقتملا هللا ءايلوأو نيلماعلا ءاملعلا نم -هنع هللا يضر- ناك

 زيزعلا دبع سراف يبأ فراعلا ريبكلا خيشلا ىلع لوعو «مهنع ذحأو مهبحصو خياشملا

 . ةليجج ةنسح تالالسارم امهنيب تعفوو 7 نيطمسقلا

 .ت يف دراو ريغ (أ)

 لامش «ءانحلا ةيوازب هيف نفد يذلا ناكملا فرعي (1)
 .ةروحلاز قرش

 .670 :مقرلا دنع هتمجحرت يتأت «نيسحلا دمحأ نب دحاولا دبع (2)

 .546 :ةيركفلا ةكرحلا 323 :ةعصرملا رردلا 1 :ليلك إلا 93 :ةحودلا :يف هل مجرت (3)

 .572 :مقر ةمجرتلا رظنا (4)
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 ترشتتاو هملعب سانلا عفتناو ؛مهريغو هدلب لهأ دنع ةروهشم رثآمو بقانم هلو

 '”ليلج هردقو ريبك هنأشو ءتمعو هنكرب
 .ملعأ هللاو ءرشاعلا نرقلا نم نيتسلا دودح يف تورحبات ةيرقب يفوت
 نينامث ةنس لوبتطسإب كرتلا كلم ىلع دفو يذلا وه © لضافلا هيقفلا هدلوو

 .هللاب بلاغلا هيلع هدفوأ «2)ةئامعستو

 يوانسمتلا دواد نب دمحم (305)
 ءالضفلاو ةيفوصلا خياشم نم -هنع هللا يضر- ناك ؟؟”يوانسمتلا دواد نب دمحم

 .هلثم. نامزلا حمسي املق ءرا ربألا ءايلوألاو رايحألا

 هب سانلا عفتناو «هبحصو عابتلا زيزعلا دبع ةودقلا خيشلا نع -هنع هللا يضر- لمخأ

 ترهظو «دالبلا ف هتكرب ترهتشاو .هدي ىلع ىللاعت هللا ىلإ نوبئاتلا رثك و ءاماع اعافتنا

 .ةروهشم ةمج هبقانمو هتامارك

 دالبب ةروهشم ةرازم هربقو ءرشاعلا نرقلا نم ةعبارلا ةرشعلا يف هللا همحر يفوت
 .هب انعفنو هللا همح ر 0

 يزاتلا شبجي نب ميحرلا دبع نب دمحم (306)
 ريرحنلا ءرحبتملا عرابلا مامإلا خيشلا ,©يزانلا شبجي نب 9[ميحرلا دبع] نب دمحم

 ف رمغ نممو «نيفراعلا ءاملعلا رباكأ نم -هنع هللا يضر- ناك /.قشاعلا بحملا ءفوصلا

 .دحأ هكردي ال كلذ ىف نأش هل ءايفوص ادجام احيصف ناكو ."”لامكلاو] لامحلا ةدهاشم

 .لالجلا :مح .م(ب) .ةحودلا يقام انتبثأو .ميركلا دبع :خسنلا عيمج ِق )0

 لمعلا هنم ابلط ؛برغملاب ةلبقلا فارخنا ةلأسم نأشب يروجاتلا نمحرلا دبع يكلفلا ملاعلا هبتاك (1)
 .(290 :ةيركفلا ةكرحلا يف يروجاتلا ةلاسر رظنا) .فارحنالا ليدعت ىلع

 .635 :مقرلا دنع هتمجرت يتأت (2)

 طغضلا ىلاوت ثيح .ةجرح ةلحرم.ةينامثعلا ةيبرغملا تاقالعلا اهيف رمت ةيفرظ ف ةرافسلا هذه تمت (3)

 ع -71/-ه980 ةنس ناميلس ينامثعلا ناطلسلا دهع ىلع كلذ ناكو «برغملا ىلع يكرزتلا

 لهأ ةفحت 9 :عتمملا .95 :ةحودلا :يف هل محرت ءالدات نم كارزأ نيفد يواشلا دواد نب دمحم (4)

 .128/5 :مالعألا «11/4 :فاحتإلا 6 :رابلا ةحنم (286 :ليلكإلا :27 :ةيقيدصلا

 فصو رظنا) .ةطاوغروب ةليبق نطوم يهو «قارقر يبأو عبيرلا مأ رهن نيب عقتو «طيسبلا عت (5)

 .(153/1 :ايقيرفإ

 .290 :مقرلا يق هتمجرت تقبس (6)
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 دقو «ةزاتب هلزنم يف شبحي نب هللا دبع يبأ ىلع اموي تلخد :لاق هنأ يطبحلا خيشلا ركذ

 ؟لاصولا ىنعم ام ءيديس اي :هل تلقو «هيلع تملسف «هشارف يف اسلاج هتدحوف «ءضرامت

 .كلذك هتك رتو هنع تح رخف هيلع ايشغم طدقس ىتح هب هناسل دعب لازامو !لاصولا :لاقف

 دئاصق هلو «ةدحاو ةعاس عامسلا قرافي داكي ال اقشاع -هنع هللا يضر- ناكو

 :هلوقك ءيرتششلا نسحلا يبأ قيرط ىلع ةمج
 ةيبة ضو دذفماشن حاّتملادححو ازرع

 :ةهِ داَدُت َدحَوْلاب ةل حاص اي دهتَت 00

 يزاتلا ميهاربإ قاحسإ ابأ ءايلوألا ناطلس كردأ نمم -هنع هللا يضر- ناكو

 فسوي نب دمحم هللا دبع ابأ ةنسلا رصانو نيدلا ييحم رصاعو هنع ذحأو ينارهولا

 :يزاتلا هيلإ بتك "”ىرغصلا هتديقع "ل هحرشب هل هجو املو ءيسونسلا

 ” ِتاَهْبُشلا ُلِضِبْمَو مولا رع اًضُررا "اننبلا ُهَحْوَألا ُماّمإلا عا
 تاكربلا ُنِدْعَم ””[فسوُيز لاضفإ لا يِذ ْخّيَّشلا ْنْب ُدَّمَحُم ما 54 لجن

 ا رّكلا لضصألا ”هاطلا

 يا ربا يي و

 - ذإ اهنْسُح ©[َلئاَمي 7 ب
 يك | ٍديِرُمل ةلصوملا يه مه

 نتط َنفراَصل يم 0
 ححبار لقع اقع لاّمكب هل ت تدهش

 ايس ذوق َمَمِوِسْلَق ءاَمَصَو
 ةكلز سو هلال

 ْعَم ناوحأإلا ٍةَلْمُجَو ِهْيَدِلاَو َمَم
 مُكِلاَمَك ءاَمَص ْنِم بلطي ُدْبَمْلَو
 .ريجلا :ح بك ()

 تاَوَعَدلا يف رو ريم ماسلا

 تاقافلا 9 1 ا ذ ىسقت : د

 تاَذلل اِبْطَم لئاسولا ىلع

 2 تاَِفَتْخُمِل ىَدُهلا فصنأْدَق

 تافص ٌرِيخخ حاص اي ةتافصَر

 تاَحَرّدلا عَقْرَأ يف ُهلحُيَو

 ةَصُحوة بَرووه فدل

 تاَوَعَدلا حلا صب ُهوُْركْذَت نأ
 .لثمتي ال :س (ج)

 .عباسلا تيبلا ف يضورع للخ هيفو ءلماكلا نم (1)
 .تافلتخمل اودهو اوفصنأ دق :هلعل (2)
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 ٍةاَحَن ريخب يِضَقَي ام َعيِمَحَو ةَبْوَت نِماَحَراَم غلي ُهاسعف

 َةَفَوَدفبواضُدلاِهذَه يف هيون يذلا يِضلَب براي
 تاَوْئَألَو ءاَيْحَألا يِنِموُمْمِم اًونَحاَم َكِدِيَِع ْنِم لكل ْرِفْغاَو
 َتاَرْثَمْلا ةَلْمُح ْنَعاَنَلحَفْصَو ١2/ىقتلا يِوَذ تْحَنم اًمِم اَنَل حشا
 ٍتاَمَحّرلاب ثوُعْبَمْلا ىَرَولا ريحخ ٍدَّمَحُم يبل ىَلَع ةالّصلا لص 0(و)

 ري دف عبمانَو] نهباتلاو 2 هِمْحص عَس هلآ نع اضل من
 هءايلوأ هب ىزاج ام لضفأب نيملسملا نعو مكسفنأ نع ديسلا معن اي هللا مكازجف

 نيمدقتملا نم ريثك ىلع لكشأ ام متنيبو ءنيملسملل مكحصن يف دوهجملا متلذب دقل «نيقتملا

 ررغلا كلت نم ايفتخم ناك ام مترهظأو ءرردلا كلت نم اقرفتم ناك ام متمظنو «نيرخأتملاو

 ةعنتمم ء«تاراشإلا كلت بيلاسأ كولس يف ةطرخنم «تارابعلا كلت بيبالحجي ةنقتم تزربف

 ماقم نع ةربعمو ءافاح ناسلب ةلئاق ءاهرعو كلسي الو ءاهردق ردقي ال يليفط لك ىلع

 :لئاقلا لوقب هلامج نسح يف اهزربأ نم
 03 راغصلا ميلْعت طسبلانأَشَو 2 يىنأش معلا لأ ل ا

 :ىرخألا "ةديقعلا" حرش هغلب امل هيلإ بتكو
 "7 نيالا حفلا يشل ةلاقلا يطل ملا مامإلا غاص <7[ةَديرفَو]

 ُدَمَحُم فيرا لصألا هِهاطلا َالُْعْلا ي وذ َنيِحلاَّصلا مارِكلا 0

 فْرُمْلاَو ورعب مانألا نت نم ٍرارْسألا ُنِدْمَمَو مولا ٌرْحَب
 ُدَحْوَألاُماَمِإلا اذه اًهغاصْدَق  ٍةَدِيِقَع ّنْسُح َكاَنْيَع ترصٍبَأ ول

 م

 7 <58 و 2 7 را 0 39 5 2 8 5 رشوة 3 00 50

«0 
١ 

 .ةلئاف م ا ((ب) .تايا ىلت مش :س عن 3 )ا(

 .هتمر لق :ىلوألا لعلف .حيبق وهو «نلعافتم ءات فذح وهو ءصقولا هيف (1)

 .تيبلا ردص يف نيفرح وأ فرح ةدايز وهو ءاّمْرخ ىمست واولا ةدايزو ءلصألا يف اذك (2)

 ثحابلا هدروأ دقو «يبوسيحلا ءانبلا نباب فورعملا ءيشكارملا سابعلا يبأ ةمالعلل وهو ءرفاولا نم (3)

 ءانبلا نبا ثارت نم :باتك عحار) * ينأش ءاملعلا ةلوحف نأشف * :اذكه يشك ارملا ناكوأ رمع

 .(أ .ص «1995 ىلوألا ةعبطلا ءناك وأ رمع :قيقحت :"ىشكاوملا

 .لماكلا نم (4)
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 اَهِسْرَدِب ُْبيَِحلا َمْعِناَي كِل
 ء ْبِارغ تَرهظ اًهِجرَش يِف

 اَهنإَف ماّمإلا بنتك ىلع ْلْوَع ,

 ""1(هروُسصَ] بولا نم ُنوُكَي مذ
 هر و و ف

 نم لك ْعَفنَيو غفت هللا

 اتض1اتدشابقاةنيك

 هتالّص يللا ير نِم هَل

 ِهِبْحَّصعّمدهِلآ نَعاضَرلا مث

 لاس 17 خوهشلاو بلط نع َكِيِنْعَت

 رق 2 2 لا

 دجوت الاه نود دقاَوف كرذت

(0 
 مس

 صا نع

 ويس ام

 «*. هس م رك

 ديؤيو هغاص دق اَمٌمار دق

 و 2 لا ٠ 5 هم در 1 و

 'ليُم ناحُلا ىلغأ ىف

 / دتنسسي دق مهل 'َمَو َنيِعباتلاَو

 و ماد ام

 ةرايز نع امايأ بابسألا ضعب ىئتلغش :هصن ام هطخ نم باحصألا ضعب ديقو

 :ةينلا فعض يناج يف هنم يل رهظف «ةيوق هبناج يف تناك ين نأل «لاح هبناج يف ريغتي

 :هصن ام اذه وهو «ينانج يف انزتخم ناك ام يناسل ىلع ىرحو

 0 ع م

 ول | ينم رْذُعل 7 © ير
 ةهنظ ُنيِسْحُيَو اليوان ٌركذُيَو

 ِهِيِيْعِب بيبحلا ضرع ْنَع ٌعَفْدَيَو

 52 / لاَح يِف َرارْسألا فكي الَو

 يرن لك يف هاو
 هتدَحَو دق يِتَل اذهب يل ْنَمَف

 .دشرتو :م ك ()

 .ليوطلا نم (1)

 .هزورب :ط ءس (ب)

 را ١ لاَقُي ردع ذحأ مل نِإَو

 ردصلا اهب قيضُي بابس : اًسمأل ركلو

 ُرْدَمْلا هلو دب يتأَي يِذلا اَدَهَو

 ٌرحفلا هَل َكاذ ُدَوْلا َميِدَق ىعْرَيَو

 رنا 0 يللا ولف هَ

 0 هنأ ىأر دف اَّمَع ٌحفصَيَو

 ا ا ا هم هفيو

 معو ّتءع 2و ه عم < .8 . .ْ
 رحألا ميسق نإ رجالا فصن هيطعأف

 .يدنعف :ك (ج)
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 ا 0 ل م مام 8 0 24 : هر < شبح ف ف.
 () اح اي برغم َءاقنع نِم برغأو اَنناَمَر يف روان اذه ٌناذحوف

 .داسولا معن هل ناكف نامزلا هيلع أكتاو .داجأف داس نمم لجرلا معن خيشلا اذهف «ةلمجلابو

 دئاصقو تاحيشوت هلو «ىلاعت هللا ليبس يف داهجلا ىلع هيف ضح ديج فيلأت هلو

 لاع مالك فوصتلا ملع ف هلو .بيجع سيمخت "حيدملا ةدرب" ىلع هلو «ةقئار تاعطقمو

 هلئاضفو هتاماركو (ارثنو امظن باجعلا بجعلاب هيف ينأي ةخخسار مدقو .ديدم عابو

 .رشاعلا نرقلا نم ةيناثلا ةرشعلا رحآ يف هللا همحر قوت .ةمج ةميظع هتاكربو

 رشانلا ةح ود" بحاص مالك اذهو . ليذلا' بحاص مالك نم هتمجرت ضعب مدقتو

 ينوتيرلا هللا دبع نب دمحم (307)

 دحأو ليلجلا خيشلا هللا دبع وبأ هب هللا انعفن «7ينوتيزلاب رهش «هللا دبع نب دمحم

 .قورز سابعلا يبأ خايشأ نم «نافرعلاو تاماقملا لهأو «لادبألا ءايلوألا

 .هتوعد ةباجإ ةعرسل هتعسل نم قتعت ال «ءايمعلا ةيحلاب ءايلوألاو ةيفوصلا نم فيرصتلا

 امهنكاس ىلع «نيفيرشلا نيمرحلل برغملا نم باكرألا لمحي -هنع هللا يضر- ناك

 ضرعتت ال اهتأرج عم 27بازلاو ةقربو ةيقيرفإ بارعأ تناكو .مالسلاو ةالصلا لضفأ

 .هباحصأب ءاسأو هتمذ رفخ نم. ؛كالهلاو ةبوقعلا لوزن نم هنم اوبرجو اوأر امل «"”[هبئاكرل]
 ىلع ةراغلا تنش دق بارعألا ليخ اذإف «بازلاب الزنم ةرم بكرلا لزن دقلو

 بارتلا نم ةنفح ذحأف «كلذب هوريخخأو خيشلا ىلإ سانلا أجلف «بناج لك نم بكرلا

 كلذ نم ناكف ءافلخ ىرخأب مث ءامامأ ىرخأب مث ءاراسي ىرخأب مث ءانيي اهب ىمرو

 .هباك رل :س «ك (!)

 يهو ««ٌبرغم ءاقنع هب تراط» :هعوجر ىجري ال دوقفم ف لاقي .ةرورض نيونتلا هيف فذح 1١(

 يب هلعلو .يبن اهيلع اعدف «نايبصلا فطخنو .مالسإلا لبق تناك :ليق .ةهدوجوم ريغ اهسفن يف

 :رعاشلا لاق .تكلهف 1 7 رلا لهأ باحصأ

 يفولا لخلاو ءاقنعلاو لوغلا :ةثالث ليحتسملا نأ تنقيأ
 .عومجم نمض «287 :مقر ةيدوعسملا ةنازخلا طوطخم «ةيهقف ماكحأ :هل (2)

 .240 :ةوذجلا ,2281 :ليلكألا 2191 :ةآرملا 71 :ةحودلا :يف هل محرت (3)
 بونجلاو «ديرجلا دالب اقرشو «ةياحجب لابج الامشو :ةليسم موخت نم ابرغ ئدتبي عساش ميلقإ (4)

 .(138/2 :ايقيرفإ فصو «124/3 :نادلبلا مجعم :عجار) .ءارحصلا
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 ىلع اوؤاج بارعألا اذإف ةعاس الإ ناك امف ءبجعلا كلذ نم سانلا ىضتقاف

 هنوفطعتسيو ؛خيشلا ىلع نوحراطتي :مهيديأ نيب دلولاو لهألاو ءاشلاو رقبلاب مهلحرأ
 .لحنلا كلت نم بانعلاو لوهملا ميظع نم هوقال ام اوركذو «هب نوكربتيو

 تناكو «”[يحونلا] ماقملا يف نكمت نمم ضبقلا ديدش -هنع هللا يضر- ناكو
 ردقي ال هيلع اروس اودجو «هيف وه يذلا بكرلل اوؤاج املك اوناك مهنأ ثدحت بارعألا

 .هدوعص ىلع دحأ

 قحلا عم ةروص :ناتروص هل يلولا :لوقي ناكو .ةرشاعلا ةئاملا لوأ هللا همحر يفوت

 امو «ةنس رشع نثا هلهأ نع بئاغ لحر يقب :ةرم لاقو .قلخلا عم ىرحخأو «ماودلا ىلع

 .هسفن كلذب ديري ءابراش الكآو اجراخ الحاد امئاد مهعم هنوري مهنأل كلذب اوملع

 فصن الإ هيطعت ال همأ تراصف .هتوق فصنب قدصتي -هنع هللا يضر- ناكو

 تس وأ نينس سمخح نبا وهو هلل همأ هتبهوف .هفصنب قدصتي ناكف «ءتوَقلا

 ةمحرلا هذه نم هللا قلخيو «ةمحرلا تلزن نوحلاصلا ركذ اذإ :هنع هللا يضر /لوقيو

 كمحري اذه لمأتف ءملسأ اهئام نم برش نم لكو «رافكلا ضرأ يف الإ رطمت ال ةباحس
 .ةلدرب دمحم نب دمحأ نب هللا دبع خيشلا هذيملت ”بقانم" نم ؛ةيندللا مولعلا نم هنإف هللا

 يبيطشلا يلع نب دمحم (308)
 جاحلاب فورعملا يسلدنألا -ريغصتلاب - يبيطشلا '”[دمحم نب دمحأ نب ىلع] نب دمحم

 ايلو ؛مولعلا يف انتفتم -هنع هللا يضر- ناك .ةغرو زاوحأ نم ©ةردغزات ليزن «"”يبيطشلا

 اهب يقلو ءاماوعأ اهب لاحو اهيف ماقأو قرشملا دالب ىلإ لحر ءالماع املاع ءادهاز اعرو ءافراع

 .ينايللا فسوي نب دمحأ سابعلا يبأ خيشلا ىلع ةقيرطلا ذأ يف هدامتعا نكلو .ةديدع خياشم

 يف ةولخلا يف سانلا نع اعطقنم ءردقلا ليلح نأشلا ريبك -هنع هللا يضر- ناكو

 انأ :لوقيو «كلذل هبجي ملف هدنع روضحلا نأش يف ةرم ام ريغ <©![هيلإ هجو] «هتاقوأ رثكأ

 .ةحودلا يف ام انتبثأو .ىمرو :خسنلا عيمج يف (أ)

 .هعاج :ك م )ج١ .ةحودلا نم حيحصتلاو ...دمحأ نب دمحم :خسنلا عيمج يف (ب)

 رشن 216 :يلاتشفلا ةيمال «112 :ناوخإلا ةفحت ,203/2 :لاجحلا ةرد «16 :ةحودلا :يف هل محجرت (1)

 ' 64-65 :لاورز نب ةليبق 2292/6 :مالعألا 2258/2 :ةولسلا «89/] : يناثملا

 لام يلاحلا ياسفغ دحأ زكرم نع ةديعب ريغ «لاورز يب ةليبق «ميهاربإ نب ةقرف نم ةيلبج ةيرق (2)

 .(482 :ةيركفلا ةكرحلا 16 :ةحودلا :رظنا) .ساف ةنيدم
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 انخخيش خيش حيرض ىلإ قرشملا نم تمدق امل :لاق هنأ -هنع هللا يضر- هنع ىكحيو
 :لاق .ىلاعت هللا نم نذإب الإ هنع فرصنأ ال نأ ”يىسفن] تدهاع ؛'قورز دمحأ يديس

 ىلإ فارصنالاب ينرمأيو مونلا يف يل ىءازتي خيشلاو ؛ماوعأ ةثالث نم ةدم هيلع تمقأف
 لاقف «ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا عم ةظقيلا يف هتيأر ىتح مونلا ايؤر ىلع لمعن ملف «برغملا
 «بلستق الإو ءبرغملا ىلإ فارصنالاب كرمأي ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نإ ءدمحم اي :يل

 .دمحم اي كشحو انذحأي :يل لاق فارصنالا تدرأ املف «معن :تلقف

 نآرقلا ريسفت يف بابللا" باتك :هفيلآت نم ؛نونفلا نم ريثك يف هللا همحر فلأ
 يف بيجع فيلأت هلو 7يطسقرسلا ءانبلا نبال "ةيلصألا ثحابملا حرش"و ؛2"ميظعلا

 (©7كلذ ريغو ءايميكلاو طخملا ف فلأو :”خيراتلا
 ءايرولا رمع صفح وبأو 77 يئاجبلا روصنم يلع وبأ مهنم ةعامج هب جرخت

 ىلص ادمحت نأ معز نم :لوقي ناك ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ةدهاشم ةرثكلو .مهربعو

 ناكو ءهيلع اوركنأ هذه هتملك ءاهقفلا عمس املف ءرفك دقف تام دق ملسو هيلع هللا

 /:هيلإ بتك ىتح «"”يملعلا فيرشلا باهولا دبع نب ىسيع نب رمع صفح وبأ مهدشأ
 هتلق اذه :خيشلا هل لاقف ؟رفك دقف تمي مل ملسو هيلع هللا ىلص ادمحم نأ معز نم لوقتأ

 .توملا هب درأ مل ينأ ىلع «قشمد عماج ةنازخب اصوصنم هيلع تفقو ؛يمهف ردق ىلع

 .ةئامعستو نيعبسلاو نيتسلا نيب يأ ءدودح يف هللا همحر قوت

 . هللا -س تن )0

 .(244 :رردلا طاقتلا رظنا) .ناريك د ىمسي عضوم.ايبيلب ةتارصمم. هحيرض دجوي (1)

 .د1/1644 :مقر .ع.خ.م (2)

 .د1779 :مقر .ع.خ.م (3)

 .د549 :مقر .ع .خ.م ."نامزلا رابخأ يف نامحلا باتك" :هامس (4)
 ثحب «شوبرطوب دمحم "ريسفتلا يف هجهنمو هراثآ :يبيطشلا هللا دبع وبأ" :يف هتافلؤم ةيقب رظنا 5(

 .1989 ءطابرلا «ةيمالسالا تاساردلا يف ايلعلا تاساردلا مولبد لينل

 محجعم رظنا) .م1524/ه930 ماع ايح ناك .هيقف يوغل ؛يئاجبلا زيزعلا دبع نب دمحم نب روصنم (6)

 ٍ .(40 :رئازجلا مالعأ
 :رظنا) .يناوزرغلا باحصأ نمض ةفحتلا بحاص هفنص «شيشم نب مالسلا دبع دافحأ دحأ (7)

 .(85 :عتمملا 37 :ةفحتلا
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 يلولهبلا ىبحي نب دمحم (309)
 هل ءافوصتم احلاص الجر -هنع هللا يضر- ناك .دهاجا ''”يلولهبلا ىبحي نب دمحم

 اهيف ضحي ةروهشم ةبيجع دئاصق اهيف هلو .تاحوتفو تامارك و داهجلا يف ةحخسار مدق

 .داهجلا ىلع

 «يلاقتربلاب فورعملا يساطولا خيشلا نب دمحم هللا دبع يبأ ناطلسلل ارصاعم ناكو

 محوزف «هدلو ىلوت ناطلسلا تام املف «هدارم ىلع هدعاسيف وزغلا ىلع هضحي ناكو

 دالبب هل نيرواحما (7ىراصنلا عم ةنداهملا دقعف ءسوس دالب نم هيلع نيمئاقلا ءافرشلاب

 ناك ام هنم لبقي الو «هيلإ يشمي الو هاقلي ال نأ هسفن ىلع ىلآف ,خيشلا كلذ غلبف ء«طبهلا

 .هلجأ رضح نأ ىلإ كلذك يقبف ؛ءسافب ةمذلا لهأ ةيزج نم داهجلا ىلع هب هنيعي هوبأ

 ناطلسلا نأب كربمعأ ءيديس اي :مهضعب هل لاف :هعم هباحصأو] عزنلا يف ناكو

 ههجو للهتو «هينيع حتفو خيشلا حرفف ءنوزهجتي "[سانلاو ؛هب حربو وزغلاب رمأ
 .هسفن تضافف «هيلع ىنثأو هللا دمحو ءارورسم

 ىلص هللا لوسر تيأر الو ءطق ةوزغ انوزغ ام :لوقي ناك هنأ هباحصأ هنع ىكحيو

 .ةوزغلا كلت ف يباحصألو يل قفتي ام ينربخيو ءاهيف ملسو هيلع هللا

 هباحصأ عم فقو «ةيطبحلا روغتلا ىلإ ةرم -هنع هللا يضر- ازغ :ةبيجع ةياكح

 سانلا اهيلع ىلصو «تتام دق راكب نب ىبحي ءايركز يبأ يلولا خيشلا تنب هتحوز دجوف
 ةزانجلاو ربقلا ىلع يلولهبلا هللا دبع وبأ خيشلا '"”[مهدجوف] ؛يزاغ نبا خيشلا مهمامإو

 هيلع ركنأف «هباحصأ عم اهيلع ىلصو مدقتف هللا مكمحر ب الهم :مهل لاقف «ةريفش ىلع

 اهيلع ىلوألا مكتالص :ةهيدبلا ىلع مهل لاقف «نيترم ةزانجلا ىلع ةالصلا ريركت سانلا

 مامإلا طورش نم نإ :لاقف ؟يديس اي كلذ فيك :اولاقف !مامإ ريغب اهنوكل ةدساف

 «هب برض الو هللا ليبس يف طق افيس دلقتي مل يذلا نأل ,مكبحاص يف ةدوقفم يهو «ةيروكذلا
 .مهافاوف :خسنلا عيمج فو ءلصألا يف اذك (ب) 101011

 .507/2 :نييورقلا عماج «230/3 :ةولسلا 2149/4 :اصقتسالا (59 :ةحودلا :يف هل مجرت (1)

 .م1526-1549/ه932-956 نيب ام مكح ءدمحم نب دمحأ سابعلا وبأ (2)
 رطخلل ةيولوألا ءاطعإل كلذو ءاليصأ عقوم اولتحا نيذلا لاغتربلا ةبراحم نع 'نويساطولا ىلخت (3)

 .(377 :ةلاك د :براشوب دمحأ :يف كلذ ليصافت رظنا) .شك ارم هرصاحم و بونجلاب يدعسلا

 .806 :مقر ةمجرتلا رظنا (4)
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 ةيوبنلا ةريسلاب فصتا الو «لعفي مالسلاو ةالصلا /هيلع انيبن ناك امك برحلا فرعالو 210

 !ءاسنلا ةلمج نم هللاو مكمامإ لب !؟اركذ امامإ دعي فيكف

 .ةسورحما سافب رشاعلا نرقلا نم ةئلاثلا ةرشعلا يف هللا همحر وتو

 يدهفلا ىسيع نب دمحم (310)
 خياشملا لوحف نم -هنع هللا يضر- ناك ”يدهفلا يسانكملا ىسيع نب دمحم

 .نيكاسملل يبرملا هّللاب فراعلا «قحلا ةرضح ىلإ نيعادلا

 .ةريثك تاماركب هنع نوثدحتي ةسانكم لهأ لكو «يئراحلا سابعلا يبأ نع ذأ

 0[ريسكإلا] وه يسانكملا ىسيع نبا يديس :لوقي يدهم نبا جاجحلا وبأ هذيملت ناكو
 تلعج ىنإ :هل لاقو «نياورلا وبأ هذيملت هءاجو ءاموي هترضح دقو هل ريظن ال يذلا

 يصعي كبحاصف ةينابر ةيانع كل نكت مل نإف ءءاسنلا بحب تفغش دقو ءكدبي يسفن مامز

 هللا نإف ءتئش ام لعفا :خيشلا لاقف .لعفأ ىتح هّللاو -هسفن ئيعي- ةليللا هذه يف ىلاعت هللا

 .ىلاعت هللا ةردقب تدرأ ولو عيطتست نلو «لعفت ال نأ ىلع رداق
 ءرفصم ههجوو فعضلا ةياغ ف وهو نياورلا وبأ هءاج ءدغلا نم ناك املف :لاق

 ؟كاذ امو :انلقف ءةحرابلا بجعلا تدهاش :لاقف ؟اذكه كل ام :انلقف

 .,سمألاب تفلح امك يدنع تيبت نأ اهعم تملكتو ةبيرغ ةأرما ىلإ تبهذ :لاق
 كيرحت عيطتسأ ال جولفملاك انأ اذإف ءاهتعقاومم تممهف يلإ تلصو نأ الإ ناك امف «تنأف

 ىتح «ةكرح الو قطن ىلع ردقن ال تيملاك يرهظ ىلع ايقلتسم تيقبف «يئاضعأ نم وضع
 توصب] تلقف ؟نياورلا ابأ اي هللا ىلإ بوتتأ :لوقي وهو خيشلا توص تعم رجفلا علط اذإ

 .لاقعلا نم تطشن امنأك تمقف !حبصلا ةالص ىلإ مق :لاقف «هللا ىلإ بئات انأ :يفح

 نم .ءيديس اي :تلق 2”[؟نياورلا ابأ اي تلعف ام :لاق ؛خيشلا ىلع تلخد املف

 .هتمحر و هدييأت ىلع هلل دمحلا :لاقف .ةياوغ هسفن ىلع ىشخي ال كلثم ةياعر يف نوكي

 .س نم طقاس (ب) .ريكألا :ت ءس (أ)

 بقانم يف لماشلا رونلا (287 :ليلكالا (62 :عتمملا 33 :ةيقيدصلا لهأ ةفحت 075 :ةحودلا :يف هل مجرت (1)

 .166/4 :اصقتسالا 3 :رونلا ةرجش ه4(ةقرفتم عضاوم) م1929/ه8 ةعبط ءلماكلا لاجرلا لحف

 .311 :مقر ةمجرتلا رظنا (2)
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211 

 يفف «ررغ يف وهف خيشلا اذه لثم هسفن ىلع لكوي مل نم :لوقي نياورلا وبأ ناكف
 .بجعلا كلذ هنأش

 نبا يديس :برغملاب ريظن مهل نكي مل خياشم /ةثالث :لوقي "يرصب خيشلا ناكو

 .يطبهلا دمحم وبأ يديسو «يناوزغلا دمحم وبأ يديسو «ىسيع

 ةعبارلا ةرشعلا لوأ يف هللا همحر يفوت .مهب ىدتقملا خياشملا رباكأ نم وهف «ةلمجلابو

 .برغلا ةيحان نم ةسانكم جراح رازي روهشم هريقو ءرشاعلا نرقلا نم
 نياورلا يبأب فورعملا دمحم (311)

 .هلبق يذلا ةمجرت يف روكذملا "”نياورلا يبأب فورعملا دمحم
 ملكتي «ةيتمالملا قيرط ىلع رهدلا بئاجع نم -هنع هللا يضر- خيشلا اذه ناك

 ءافعضلل دجو املك عفدي ,ءيش ىلع يولي ال ءاريقف يسمبو ءاينغ حبصيو ءشحاف مالكب
 رتشا :هل لوقي لاومألا بابرأ وأ ءارمألا نم ادحأ يقل اذإو .هيرتعت لاوحأ هلو ,نيكاسملاو

 وأ لوزعم تنأ :هل لاق «لعفي مم نإو 0 يمأ تنأ :هل لاق لعف نإف !اذكب كتيالو م

 .هتردقو هللا نذإب لاق امك رمألا نوكيف «لوتقم

 ,ساف ذأ ىلع لواطتو «ةسانكم ىلع خيشلا دمحم هللا دبع وبأ ناطلسلا بلغت املو
 اذهب هللا لزنأ ام :لاقف ءرانيد ةئامسمخب اساف ئيم رتشا :هل لاقو «نياورلا وبأ خيشلا هءاج

 !ةنسلا هذه اهتلخد ال هّللاو :لاقف «ةعيرشلا هب تأت مل ءيش اذه ءناطلس نم
 اي :روكذملا ناطلسلا هيبأل رداقلا دبع ريمألا لاقف «ةدش دادزي هرمأو ارهشأ ىقبف

 نذأ ىتح هب لاز امف .هللا ءايلوأ نم كرابم لحر هنإف «نياورلا وبأ خيشلا هلاق ام لعفا بأ
 هل لاقف .هل هعفدف «لاملا تاه :لاقف رداقلا دبع ريمألا هملكف «خيشلا عم ملكتي نأ هل

 هتعاس يف لاملا قرف مث «هناحبس هللا رمأب يرمأو «ةحاحلا هللا ىضقي ةنسلا مامت دنع :خيشلا

 ىلإ روهظلاو «هيلع 7[قلغنا] ام حاتتفا ذئئيح نم ناطلسلا دحوف ءمهرد هدنع سمي ملو
 .خيشلا لاق امك اساف لخدف ةنسلا مامت

 .علقنا :م (ب) ظ .نمآ :ح ()

 .229 :مقرلا يف هتمجرت تقبس (1)
 تناكو .يلهسلا يدبعلا ىرسسيع نب دمحا :عتمملا قو دمحأ :ةأ رملا بحاص هبتك )2,

 برد نيب هانكس

 جاهتبا 00 :ةارملا 109 :عتمملا 44 :ةفحتلا :ف هل مح رث .مظعألا دجسملاو زوزرح يلع يبأ

 .79 :ةحودلا 224/4 :فاحتاإلا (226-227 :رابحلا ةحنم :290 :ليلكإلا 61-65 :بردلقلا

 .(37/5 :اصقتسالا عجار) .م1552/ه959 يفوت ,هيبأ دهع ىلع ةرازولا ىلوت )3(
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 ذئموي هبحاصو ءرصقلا ىتأ نياورلا ابأ خيشلا نأ نوربخي ةماتك رصق لهأ ناكو
 دعصف «ديمحلا دبع دالوأ هبراقأ نم 2[ةبصع] يف '”ىسورعلا دمحم نب دحاولا دبع دئاقلا

 م اورتشا ءديمحلا دبع نب اي :هتوص ىلعأب ىدانو /ءدجسملا ةعموص نياورلا وبأ خيشلا [212]
 رصقلا ناك نإ :لاقف ءدحاولا دبع دئاقلا كلذ عمسف !ةنسلا هذه يف هنم اوحرخت وأ رصقلا

 وهو دلبلا نم دغلا نم خيشلا جرخخف !ىقمحلا مالك الإ انل يقب ام ءانم هعزني هديب وأ هل

 ناكف ءادبأ هيلإ نودوعي الو ءدلبلاو رصقلا نم نوحرخي هلهأو دحاولا دبع دئاقلا :لوقي

 .ىلاعت هللا ةردقب كلذك مهرمأ

 ثرتكي ملف «نيم كسفن رتشا :زوزرح يلع يبأ بيطخلا هيقفلا ىلإ اموي ثعبو
 ىلع ناقلعيو هدلوو وه احيبذ لتقيس :هل لقو «هيلإ عجرا :لوسرلل خيشلا لاقف ,همالكب
 اذهام ءيديس اي :لاقف خيشلا ىلإ عرسأف «هيقفلل كلذ غلبف .برقلا يف امهراد باب

 .ىل هلوقت املك لعفن يديس اي :لاقف !تقبس ةئيشمو ء,تردص ةوفه :لاقف ؟لوقت يذلا

 .رهشأ ةثالث وحن دعب -هنع هللا يضر- لاق امك رمألا عقو مث .ناك ام الإ نوكي ام :لاقف

 .ةريثك اذه لثم يف هتاياكحو

 ينولهمأ :لاقف ءءاقستسالل ةسانكم لهأ هءاجف ءدالبلا تبدحأو ءةرم رطملا طحقو

 كرت ام ىتح هلهأ ىلع امو هيلع ام عيمجيو ءاهيف ام لكب قدصتو هراد لخدف ؛عجرأ ىتح

 قدصيو «بلطلا حصي نآلا :لاقف جرحو ءاسيلت سبلف «هراد يف ةبح الو زبحخ ةمقل
 .برقلا هاوفأك ءامسلا مهيلع تلهنا ىتح اوعجر امف «ءاعدلا

 .ةريثك -هنع هللا يضر- هبقانمو

 نبا هخيش ةضور بابب نفدو ءرشاعلا نرقلا نم ةسداسلا ةرشعلا رخآ يف قوت

 .هيلع هللا ةمحر ىسيع

 يتانزلا هللا ةبه نب دمحم (312)

 رخآ لقتناو ءاههيقفو ناسملت فم «9نورقشب فورعملا يتانزلا هللا ةبه نب دمحم

 .كلذ يف عزفملا هيلإ ناكو «ىوتفلاو *””[ةبطخلا] يلوو «هيف سردو «شكارمل هرمأ
 .ةباطخلا :ك يف(ب) 000 .ةباصع :م مك (أ)

 .(152/4 :اصقتسالا رظنا) .ةماتك رصق بحاص «نييسورعلا دحاولا دبع نب ءارمأ نم (1)

 رشن 278 :روجنملا ةسرهف «215/2 :لاجحلا ةرد «335 :ةوذجلا «116 :ةحودلا :يف هل محرت (2)

 .128/2 :ةيدبألا ةداعسلا «283/3 :ةولسلا «261 :ناتسبلا 285 :رونلا ةرجش 2/1 : يناثملا
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]214[ 

 هل ناك ناسللا ملعو .يناعملاو نايبلا ملعو ريسفتو هقف نم ىتش مولع يف قبس هلو

 .ةرابعلا ةفاطلو عبطلا "[ةسالس] عم ديلا عوط

 ناسملت ءاملع ناك و .ءيش هلاح نم ريغتي الو هسرد رضحي هتقو ناطلس ناكو

 .تافصلا كلتب اوصخ

 خيشلا سلجم رضح هنأك همانم يف تقولا كلذ يف تندرت لهأ نم لجر ىأرو

 مث ءاسلجو هتقلح اءاج دق امهنع هللا يضر رمعو /ركب وبأ اذإف ءشكارمب.ءافرشلا عماجي

 هذحأف «هاقلتف لحجر اهنم ماقف «ةقلحلا دصقو عماجلا باب نم لخدو «تقولا يضاق ءاج

 هلأسأ نأ يرطاخ يف عقوف «ةقلحلا نم هناكمل داعف .هجرخأ ىتح] هعفد يف حلتساو فنعب

 تفرعو اهتقرع دقو «هراد لحخد ىتح هلأسأل هتعبت سلما قرفت املف ©"0[هعفد ببس نع
 .تهبتناف هتموح

 مونلا يف اهتيأر امك رادلا تفرعو ةموحلا تغلب املف «ءشكارمل ىبهأ تذحأو

 هناكم ىلع لدي ام اذهف ءسمألاب تام دقو «نالف راد يه :هناريج يل لاقف «هنع تلأس
 .ةنسلاو ملعلا يف

 ةبوجعأو «نامزلا ملاعو ءيساركلا سورعو «ربانملا سراف -هنع هللا يضر- ناكو
 نيتسو عبس ةنس ساف مدق .ةحاصفو اددؤسو املع لامكلا فاصوأ زاح دق ءرهدلا

 «برغخملا راطقأ رئاسو شكارم.ملعلا ةسايرو ىوتفلا هللاب بلاغلا ناطلسلا هدلقف ةئامعستو

 .همولعي سانلا عفتناو .هروضحب ءاهقفلا لفتحاو
 هنع ذخأو «2"”يئونملا نامثع يبأ خيشلا ىلع هقفتو «رباكألا نع ذحأو خياشملا يقل

 .يركز نباو يسونسلا نم مالكلا ملع
 ءامولع هنع تذعأو «ةليوط نينس هتبحصو «ارارم هتيقل :"ةحوبدلا" بحاص لاق

 :ةزاجإلا صنو «ةئامعستو نيتسو عست ةنس كلذو «هلمحت ام لكو هتايورم عيمج يف ينزاحأو
 بسنلاو «ميمصلا ليصألا بيسحلا «هيزنلا مرتحملا هيجولا ,هيقفلا ترحأ هلل دمحلا

 يلع يديس نب دمحم هللا دبع وبأ لدعألا يضاقلا ؛ةجحلا ملعلا ملاعلا :ميمعلا /لضافلا

 ع لك نم طقاس نيتفوقعم نبي ام (ب) .ةمالس :م .ت اف (آ)

 ةشلاثلا ةرشعلا يف يفوت «ناسملت ىوتف ىلوت ءيركز نباو يسونسلا نيحخيشلا باحصأ رابك نم (1)
 .(529 :ليلك إلا «129 :ةحودلا :عجار) .رشاعلا يرجهلا نرقلا نم

-275- 



 .هقمحرب هللا مهدمغت ءيخايشأ نع يتاعومسم لكو يتايورم عيمج «2”ركسع نبا
 ةزاجإلا طرش ىلع ءتعمس امي ثدحيلو ء«تيور ام نع وريلف «هتنج حيسف مهنكسأو

 هللا ديبع رغصأ هبتكو كلذ لاق .قفوملا هللاو ءبجي امك ةتباث ةحيحص ةزاحإ ءاهفصوو

 .نيما «هب هللا فطل «ميهاربإ نب هللا ةبه نب نورقش دمحم
 يسونسلا خيشلا دئاقع" يف ةئامعستو نيعبسو نيتتثا ةنس اضيأ ينزاحأو

 وبأ هخيش كلذ يف هزاحأ امبسح يركز نبا خيشلل "دصاقملا لصحم"و ءاهتاحورشو

 .نيخيشلا نع هذخأ امك يئونملا نامثع

 هللا اعد '©برغملل كرتلا لوخد برق املو «ةوعدلا باح -هنع هللا ىضر- ناكو

 ثالث ةنس مهوحد لبق ضبقف «ءناسملت ىلع اولوتسا امل ركنتسي ناكو ؛مهاقلي ال نأ ىلاعت

 .هيلع هللا ةمحر «ساف ةنيدٌ. ةئامعستو نينامثو

 يبانعلا دمحم (313)

 ف انفتم ءالضاف املاع -هنع هللا يضر- ناك .ةعرد يداو ليزن ”يبانعلا دمح

 دايصلا ميهاربإ خيشلل ارصاعم ناكو .انطابو ارهاظ ةمكحلا ىلع رثع .ءبقاث مهف هل ؛مولعلا
 (©"راونألا ةلسلس" مظنو «ةقئار ةنسح تابتاكم امهنيب تناكو ؛هل اقداصمو

 نم كدنع ام. ىتثإ :هل لاقف «لاحلا فعض فيرشلا خيشلا دمحم ناطلسلا هيلإ اكشو

 .اصلاخ ابهذ اهلعجف «ديدحلا ربز نم دجو ام ىتأف !ديدح

 ردصت «خيراتلاو .ءفوصتلاو «هقفلا :نيدايم ةدع ف عرب «ينواشفشلا ركسع نبا ىلع نب دمحم (1)

 .نزاخملا يداو ةكرعم ف هعم كلهو ءلكوتملا دمحم ىلإ زاحنا نمم ناك و .نواشفشب ءاضقلل

 .(423/2 :ةيركفلا ةكرحلا عجار)

 :رظنا) .لكوتملا هيأ نبا دض كارتألا لبق نم امعدم برغملا مصتعملا كلملا دبع لوحد ىلإ ةراشإ (2)

 .(63/5 :اصقتسالا (62 :ةهزنلا

 .أطخ اذهو .هللا دبع :لدب ءادمحم يبنعلا لعجف ءركسع نبا لاونم ىلع يحكيضحلا راس (3)

 ةك رجلا 2269 :رونلا ةرحش «196-324 :ةعصرملا رردلا 2.161 :لينلا 1 :ةحودلا :يق هل مجرت

 .339 :ةيركفلا

 .127 :ةعصرملا رردلا ف لاله نب ميهاريإ خيشلا اهب بطاخخ ىلا ةديصقلا,صن رظنا (4)

 :اهعلطم (5)

 يلئاسو دوعصلا كالفأب ترادو يلئاسر تحال راونألا ةلسلسب

 .62 :ةحودلا رظنا
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 خيشلا بدتتا ؛”ةئافنامثو نيعبسو سمخ ةنس] سلدنألا ىلع ىراصنلا بلغت املو

 ؛«تاقدصلا نم اهريغو هتمكح نم ىصحت ال الاومأ عمجف «2”[سلدنألا ىراسأ ءادفل

 «لاومألا كلت تكلهو ءاديهش تامو -هنع هّللا يضر- قرغف ءرحبلا بكر ىتح راصف

 .هناحبس هرمأ ىلع بلاغ هللاو

 يسلدنألا قرزألا نب دمحم (314)

 ؛ةطانرغ ىلع ودعلا بلغت ال ناسملت ىلإ لقتنا .يسلدنألا 220[قرزألا] نب دمحم

 باتك هل ,نيلماعلا ءاملعلاو نيققحملا نم -هنع هللا يضر- ناك .مالسإ راد هللا اهداعأ

 «بئاجعلا بجعب هيف ىتأو ءايندلاو نيدلا ةسايس نيب هيف عمج «"ةسايرلا ريبحت" هام ليلج

 .هليصحتو هتكلمو هفلؤم كاردإ ةوق ىلع لدف /«تيأر اميف هلثم فلؤي م
 .ةرشاعلا ةئاملا ردص يف هللا همحر قوت

 يبورخلا يسلبارطلا يلع نب دمحم (315)
 هللا يضر ناك (”يرئازجلا مث يسقافسلا يبورخلا يسلبارطلا يلع نب دمحم

 ةيناحورلا فراعملاو فوصتلا مولع يف نئفتو «نونفلا يف عرب «نيفراعلا ءاملعلا نم -هنع
 .ثيدحلاو هقفلاو

 دبع دمحم يبأ بطقلا ةيلصت حرش"و ء”ديرملا ةيافك ك ةبيجع فيناصت فنصو

 .كلذ ريغو ”ساف ةنيدم لهأ صاوخ ىلإ سالفألا يذ ةلاسر"و «7”شيشم نب مالسلا
 مهبحصو ةلجألا خياشملا يقلو .اريمخ هيلع ئثيو هركذي يطبهملا دمحم وبأ خيشلا ناكو

 .مهنع ذحأو

 .ةحونلا نم حيحصتلاو «قرزأ :خمسنلا عيمج يف (ب) .س نم طقاس )0

 .م1491 ربنون 25 /ه897 مرحم 21 موي حيحصلا (1)
 .261 :رونلا ةرجش «124 :ةحودلا :يف هل مجرت ,ه895 يفوت «قرزألا نبا ىلع نب دمحم (2)

 ةنس ةرم لوأل برغملا لحد ثيح «يدعسلا خيشلا دمحمو رئازجلا كارتأ نيب ةطساو ناك (3)

 ماكح لبق نم ادفوم ةيناثلا ةرملا يف مث «ناميلس ينامثعلا ةفيلخلا لبق نم ادفوم م1552/ه9

 :ناتسبلا راهزأ «289 :ليلكإلا «90/1 :رشنلا «322 :ةونحلا «126 :ةحودلا :يف هل محرت .رئازجلا

 .129/5 :مالعألا 41 :ةهزنلا ,284 :رونلا ةرجش 0

 .د2450 :مقر .ع.خ ةخسن اهنم (4)

 ةكرحلا رظنا) .جالحلا يواعدب اههبش ىلا يلطسقلا رمع يبأ يواعد ىلع اهيف در ةلاسر (5)

 .(171 :ةيركفلا
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 .رئازحلاب ةئامعستو نيتسو ثالك ةنس هللا همحر قوت

 يضي هيفلا رابجلا دبع نب دمحم (316)

 هللا يضر- ناك .فراعلا ملاعلا هيقفلا خيشلا «'”ييغيحخفلا رابحلا دبع نب دمحم

 .عنتماف ءاضقلا ةيالو هنم بلط «دابعلا ءالضفلاو .داهزلاو رايخألاو ءاحلصلاو ءاملعلا نم -هنع

 اصانق ذختاف «سانلا نع ةولخلا بحيو ةطلاخملا نم برهي -هنع هللا ىيضر- ناكو

 :اهعلطم ىلا ةروهشملا اهنم اهنم «كلذ ىلع دئاصق عضوو «ةطلاخملا نم ارارف

 "فان اهيف ناسنإلل َءاَيشأل عِماَج ٌُدِيصلاَو دّبملا يِف يِيتوُمولَ

 .اهباب يف ةعيدب يهو

 .رشاعلا نرقلا نم ةعبارلا ةرشعلا دودح لئاوأ يف هللا همحر يفوت

 يئاتتلا ميهاربإ نب ام (317)

 «يرصملا نيدلا سم هللا دبع وبأ -نيتففخم نيتيقوفب- © ”يئانتلا ميهاربإ نب دمحم

 من ءاضقلا ىلوت .عضاوتو لضفو «ءةنايصو نيدو ةفع اذ -هنع هلا يضر- ناك .اهيضاق

 يفو «,تاقيملاو باسحلاو ضئارفلا يف ةليوط دي هل «سيردتلاو فينصتلاب لغتشاو هك رت

 .اريدقتو القن اهيف َمِهَو عضاوم 9"رصتخملا ىلع ليلحلا حتف" هح

 ,©نييطنسقلا سنوي نب دمحأو «دواد خيشلاو «يروهنسلاو ناديا ناهربلا نع ذأ

 "نيدراملا طبسو «ءايركزو

 عم 2513 :ةيركفلا ةكرحلا رظنا) .م1549/ه956 فوت ءريرضلا قوزرم نباو يزاغ نبا نع ذأ (1)
 .(7 :شماهاب هتمجرت رداصم

 ةديصقلاو ؛ميهاربإ هيأ عم ةمجرتلا بحاص رمأ ةحودلا بحاص ىلع طلتخا دقو ؛ليوطلا نم (2)
 .يهيهفلا ميهاربإل اهيلإ راشملا

 :162/2 :لاجحلا ةرد «295 :دئارفلا طقل :يف هل محجرت ءرصمك.ةيفونملا ىرق نم ءانت ىلإ ةبسن (3)
 .20/2 :ةرئاسلا بكاوكلا «185 :ناتسبلا راهزأ «16 :يلاتشفلا ةيمال «315 :لينلا

 :يناثلاو ءرصتخملا ظافلأ ررد رهاوج لح يف ليلجلا حقتفلا :لوألا ؛رصتخملا ىلع ناحرش هل (4)
 .(479/4 :نونكملا حاضيإ رظنا) .رصتخملا ظافلأ لح يف رردلا رهاوج

 ةنس ةنيدملا يق قون «قرشلا ءاملع نع ذحأ .مولع ةدع ف كراشم ملاع «سنوي نباب فرعي (5)

 .(260 :رئازجلا مالعأ مجعم ,259 :رونلا ةرجش 82 :لينلا :عجار) .ما474/ه8
 ءرهزألا عماجلاب انقوم ناك «تايضايرلاو كلفلاب ملاع «يقشمدلا لازغلا دمحأ نب دمحم نب دمحم (6)

 .(282/7 :يلكرزلل مالعألا رظنا) .م1501/ه907 يفوت
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 .ةئامعستو نيعبرألا دعب هللا همحر يفوت

 باطخلاب روهشملا نمحرلا دبع نب دمحم (318)
 مث ؛لصألا 2”يسلدنألا باطحلاب رهش /«نييعرلا نيسح نب نمحرلا دبع نب دمحم

 .ةثامناهو نيتسو ىدحإ ةنس دلوو «نيعبسو عبس ةنس ةكم ىلإ هتوحإو هيوبأ عم مدق

 دمحأ نب دمحمو ؛يملعلاو ءيطعملا دبعو ءيروهنسلا نعو «يسافلا دمحم نع ذخأ
 «يعارملا سمشلاو «””يواحخخسلا ريخلا يبأ ظفاحلاو ءقورز مامإلاو «”يواحخخسلا
 .هريغو باطحلا ةمالعلا هدلو هنع ذخأو .مهريغو

 .ةئامعستو نيعبرأو عبرأ دودح يف ايح ناكو

 باطخلا دمحم نب دمحم (319)

 .دلوملا يكملا ءلصألا يبرغملا نئيعرلا نيسمح نب نمحرلا دبع نب دمحم نب دمحم
 .هللا يلو «"رصتخملا" ىلع يشحملا .هلبق يذلا دلو «©باطحلاب فرع

 اعرو ءاعماج اراظن ,.ةقث ةجح ءاظفاح اققحم ءالماع املاع -هنع هللا يضرح ناك

 افراع ءاداقن اننفتم «نيلماعلا ءاملعلا تاداس نمو «نيقتملا هللا ءايلوأ نم ءادبعتم احاص

 ,ةغللاو وحنلاب امللع .همولعو ثيدحلل اظفاح ,هلوصأو هقفلا يف اققحم .ههوحوو ريسفتلاب

 .ةيكلاملا ةمثأ رخخآ «نونفلا رئاسل اعماج ءالدعم ايباسح ايضرف

 .هظفح ةعسو هتمامإ ىنع لدت ةعراب فيلاوت هل ءاهلك مولعلا يف ماتلا فرصتلا هل

 دبع نباك ةمئألا لوحف ىلع اهيف كردتسا .هرظن ةدوحو «هكاردإ ةوقو .هنهذ ناليسو

 نباك هيظفاح ىلع ثيدحلا يف كلذكو ؟[مهقوف] نمف ةفرع نباو ءليلخو « مالسلا

 .مهنود :س (أ)

 تارذش «269 :رونلا ةرجش «288/7 :عماللا ءوضلا «2207 :حيشوتلا «336 :لينلا :يف هل مجرت (1)
 .426 :ةيافكلا ,285/8 :بهذلا

 0331 :لينلا :عجار) رصتخملا" ىلع حرش هل .ةنيدملا ءاضق ىلو «يواخسلا دمحأ ني دمحم (2)

 .(269 :رونلا ةرجش

 :تارذش :عجار) .م1501/ه907 ةنس ةنيدملاب فوت ,خرؤمو ثدحم هيقف «نمحرلا دبع نب دمحم (3)

 .(150/10 :ةلاحك مجعم ء17-8
 (270/1 :رونلا ةرجش «299 :دئارفلا طقل 2188/2 :لاجحلا ةرد 337 :لينلا :يف هل محجرت (4)

 .428 :ةيافكلا «242/2 :نيفراعلا ةيده 2187 :ناتسبلا راهزأ 2285/8 :ثهنلا تارذش

 هل محرت .م1349/ه749 يفوت ءسنوتب ةعامجلا يضاق «يكلام هيقف ءيراوهلا مالسلا دبع نب دمحم (5)

 .242 :لينلا «201 :دئارفلا طققل 6 :يسيرشنولا تايفو :يف
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 .كلذب كيهانو يواخسلاو «ءيطويسلاو رجح
 «فارع نبي دمحم هللاب فراعلاو ءرافغلا دبع نب دمحأ ةمالعلاو «ريبكلا هيبأ نع ذخأ

 ناهربلاو ءيرسيونلا مساقلا يبأ نب دمحأ بحملا نباو «يريونلا رداقلا دبع ظفاحلاو

 .هوزاجأو ؛مهريغو ,””ينوباقلا نمحرلا دبعو ,'”يدهفلا زيزعلا دبع زعلاو ءيدنشقلقلا

 دمحمو ؛باطحلا ىيحي هدلوو ,«يسيقلا دمحمو ءيروحاتلا نمحرلا دبع هنع ذحأو

 .مهريغو «يلالفلا
 ةدوسم هكرت (7"ليلخخ خيشلا رصتخم ىلع هحرش"ك «اهيف داجأ ناسح فيلآت هلو

 ليلخ ىلع هيف كردتسا "جملا كسانم"و ءرابك رافسأ ةعبرأ يف ىيحي هدلو هضيبف
 .ةريثك ءايشأ /مهريغو ةفرع نباو بجاحلا نبا حارشو .هحورشو

 مامإل ”لوصألا يف نيعلا ةرق حرش" و ءانسح احرش 29”ليلخ كسانم حرش"و

 ,7"مالكلا ريرحت" هامس افورعم هسفن لجرلا مازلإ يأ «مازتلالا لئاسم يف فيلآتو «نيمرحلا
 مدقت امل ةرفكملا لاصخلاب بولقلا جيرفت"و "ةلاسرلا رئاظن يف ”يزاغ نبا زجر حرش'"و
 ؛ةسارك يف امهيلع دازو ءيطويسلاو رجح نبا يفيلأت نيب هيف عمج ؛"بونذلا نم رخخأت امو
 ."نيعاوطلا ماكحأ يف نيواودلا ةدمع"و «"نيمرحلا لحدي ال نوعاطلا نأب ةراشبلا"و

 تاولصلا تاقوأ جارختسا ف ىرغصو ىطسوو ىربك لئاسر ةثالث"و «"ةيمورحللا حرش" و
 ادحأ ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انديس ىلع لضف نّم مزلي اميف فلؤمو «"تالآلا نم ةلآ الب
 قرفلاو اهتهجو ةبعكلا نيع لابقتسا ف فلؤمو .مهيلع هليضفتو ةكئالملاو ءايبنألا نم

 «سيرارك ةعبرأ ف ةريسي ةدايز عم «"ةيفلألل يرهزألا دلاحخ بارعإ رصتخم"و ءامهنيب

 بكاوكلا :عجار) .م1515/ه921 يفوت .خرؤمو ثدحم ءيكملا دمحم نب رمع نب زيزعلا دبع (1)
 .(101/8 :تارذش «238/1 :ةرئاسلا

 مالعألا :رظنا) .م1465/ه9 قوت «ينوباقلا يقشمندلا ليلخ نيدلا سيرغ نب نمحرلا دبع (2)

 .(532/1 :نيفراعلا ةيده 3 :يلك رزلل

 ةصالخ :عجار) .ءاتفإلاب لغتشا ثيح سافب ماقأ ءيتفمو ثدحم «يسيقلا يلع نب مساق نب دمحم (3)
 .(141/11 :ةلاحك مجعم 121/4 :رثألا

 .ركفلا راد ءءازجأ 6 يف م1978 ةنس عبط ؛"ليلخ رصتخم حرش ف ليلحلا بهاوم" :هامس (4)

 "”جاحلاو رمتعملا لاعفأ ناي ىلإ جاتحملا كلاسلا ةياده" :هامس (5)

 .ةحفص 184 ف م1888/ه1305 ةنس سافب رجحلا ىلع عبط « مازتلالا لئاسم يف مالكلا ريرحت" :هامس (6)

 .86] :مقر تورهمممن ةنازخ طوطخم ."ةلاقملا ريرحت ف ةلاسرلا رئاظن" :هامس (7)
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 ؛لمكي مل "يواضيبلا ريسفت ىلع ةيشاح"و ,"فارعألا ةروس ىلإ نآرقلا ريسفت"و
 ءاضيأ ”[لمكي مل ضايع دعاوق حرش"و ؛هعابرأ ةثالث وحن "ءايحإلا ىلع ةيشاح"و]
 ءاضيأ لمكي مل "بحاحلا نبا ىلع قيلعت"و «لمكت مل بابقلل "اهحرش ىلع ةيشاحاو
 صن ىلع اهيف فقي مل لئاسم ف ءزج"و ,"كلام مامإلا اهب درفنا يلا لئاسملا ف ءزجأو
 ةفلاخعو ”لاكشإلا نم ةئالثلا هحورش يف مارهب مالك يف ام ىلع ءزج'و ,'بهذملا يف
 مالكلا يف ةفرع نبا ىلعو «"ةالصلا طورش ىلإ رهاوجلا ىلع قيلعت"و ءريسي هنم لوقنملل

 حرشو .'وحنلا حيضوت ىلع ةيشاح"و ءاريسي هنم بتك هتاضارتعا ضعبو هتافيرعت ىلع
 اهيف طلغ ىلا عضاوملا هيف عمج ءزجو «”تاخسانملا ىلإ يفوحلا رصتخم حرش"و ءهيلع دلاح

 داشرإلا ىلع ةيشاح "و «"ةالصلا طرش ىلإ لماشلا ىلع ةيشاح"و «"حاحصلا" بحاص

 .وحنلا يف ”ىدنلا رطق ىلع ةيشاح"و «”تاعءارقلا يف فيلأت"و «"لابقتسالا ىلإ

 عيبر يناث يقوتو /«ةئامعستو نيتنثا ةنس ناضمر نم رشع نماث دحألا ةليل دلو

 :هل لاقف «نيح اصلا ضعب هآر تام املو .هيلع هللا ةمحر ةئامعستو نيسمخحو عبرأ ةنس يناثلا

 :لاقف ؛كلام مامإلا يناتأف «ينالأسيل ربقلا يف ؟”[ناكلملا] نئسلجأ :لاقف ؟كب هللا لعف ام

 .يع ايحنتف .هنع ايحنت !؟هلوسرو هللاب هناكإ ف لاؤس ىلإ جاتحي اذه لثم

 يناقللا نيسح نب دمحم (320)

 وذ ققحملا ةمالعلا ءيرصملا /”يناقللا نيدلا رصان مامإلا خيشلا نيسح نب دمحت

 اهب لاغتشالا نع رتفي ال ءاماع نيتس نم اوحن مولعلا سرد «ءفلسلا ةيقب «ةديدعلا لئاضفلا

 .نف لك يف قيقدتو قيقحمو ريرحم نم هريغ هنع زجعي هجو ىلع هليلو هراهن لوط

 دعسلا يحرش "و «"حاتفملا صيخلت"و «"علاوطلا"و ءهلصأو ”يواضيبلا ريسفت" ئرقي
 يضرلاو ءاهحرشو "ةيفلألا"و ”ماشه نبا ٍيغم"و "ةيسمشلا"و ."يكبسلا ىلع 2”يلحماو

 .ناكملا :ط (ب) .ت نم طقاس (أ)

 راهزأ 2302 :دئارفلا طقل «153/2 :لاجحلا ةرد 202 :حيشوتلا 336 :ليتنلا :يف هل محرت (1)

 .668/11 :ةلاحك مجعم 2271 :رونلا ةرجش «169 :ناتسبلا
 قوت «هقفلاو مالكلاو لوصألا يف اعراب ناك ءيعفاشلا ىلحملا دمحأ نب دمحم نيدلا لالح (2)

 .(303/7 :بهذلا تارذش عحار) .م1460/ه4

 :عحار) .م1360/ه761 يفوت ءيرصملا ماشه نبال وحنلا ف "بيراعألا بتك نع بيبللا غم" (3)

 .(415/2 :ةنماكلا رردلا «,361 :ذفنق نبا تايفو
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 ."حيضوتلاب بحجاحلا نبا"و «يليورزلا نسحلا يبأ دبيقتب نيترم ”بيذهتلا"و «هريغو
 ىلع ررطلا نم هبتك ام ىوس ائيش فضي ملو .هقفلا نم اهريغو :"ليلخ رصتخماو

 يلحملا ىلع دييقت" هيلإ بسنو ؟[اهعفن مع] «نيدلحب يف هتوم دعب تعمجف "حيضوتلا"
 .هيحخأ توم دعب ىوتفلا هيلع ترادو .كلذ ريغو يكبسلا ىلع

 بئان هنم بلطو .هريغ الو ريمأ تيب لدي الو .,"سوماقلل' اظفاح ناكو

 يعضوم ف يكزييو يئيتأي ال نأ :هيلإ لسرأف ءرهزألا عماج يف هب عامتجالا '””[ناطلسلا]
 .ةالولا ىلع لوحخدلا نع عنتماو هب عمتجي منو هَل وعدأ

 ههجول ءارقفلاو ةبلطلا ©'[لئامأ] ىلع هديب ام قرفو ءايندلا نم هرمع رخآ ف درحبو
 .هنع ضرعأو ؟يترخآ يف ئيشغت نأ يرمع رخآ يف ديرتأ :كلذ نع هاهن نمل لاقو .ىلاعت

 بهذملا لهأ نم هدعب قبي مل ءرصمت.ملعلا ةساير هيلإ تهتنا نم رخآ وه «ةلمجلابو
 .هتبلط ةبلطو هتبلط الإ رصمم. مهريغو

 ثالف ةنس هدلوم «ةئامعستو نيسمخحو نامث ةنس نابعش يف -هللا همح رح قوت

 يف ةعبرألا بهاذملا ةبلط ىلع «هربخم ليمجو ءهرمع لوطل هب عفنلا رثكو .ةئامنامثو نيعبسو

 .لوقعملا مولع
 يناقللا نسح نب دمحم (321)
 هللا يضر- ناك .نيدلا سم ؛«يناقللا نمحرلا دبع نب ىلع نب نسح نب دمحم

 رشاع ةعمجلا ةالص /تقو رصم ىرق نم ةيرق ةناقلب دلو .اققحم ةمالع اح اص اهيقف -هنع

 مدق مث "ةلاسرلا"و "ةيبطاشلا"و "نآرقلا" اهب ظفحو «ةئامنامثو نيسمخو عبس ةنس مرحما

 مايأ هبابب سلجو «يناقللا ناهربلا هقفلا يف مزالو ."ةيفلألا"و "ليلخ رصتخم" ظفحف «ةرهاقلا

 .اهريغو ةيبرعلاو لوصألا ”يرحوجلا نعو «ةيبرعلاو هقفلا يروهنسلا نع ذحخأو .هئاضق

 لو .ةئامعستو نيثالثو سمح ةنس يناثلا عيبر نم رشع عبار ءاعبرألا موي يثوتو

 .هلثم هدعب فلخبي

 .ليق ام :س يفو .نم لاق ام :ك ف (ج) .ةنطلسلا :ت م يف (ب) .ح نم طقاس (أ)

 :لاجحلا ةرد :«227/7 :عماللا ءوضلا :«424 :ةيافكلا 01 :حيشوتلا 0325 :لينلا :يف هل مجرت (1)

 .9 :ةلاحك مجعم «152/2 :رونلا ةرجش «184 :نيتاسبلا راهزأ «292 :دئارفلا طقل' 7/0

 يون ءقورز دمحا خ ايشأ نم «ثدحمو ملاع مامإ ءيرهاقلا يرحوجلا دمحم نب معنملا دبع نب دمحم (2)

 .(348/7 :بهذلا تارذش «256 :دئارفلا طقل 2321/3 :لاجحلا ةرد :عجار) .م1484/ه9
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 هلو «"ليلح رصتخم ' ءارقإب درفناو ءاومحازتو «سانلا هيلع بلغو «ىوتفلا يف هعفن مع
 هورس د0: الرع زب يزال وز ةرطلجلا ينك هل كالو دنيا ديزل نم ضاورلا
 .ةبيجع تافشاكم هل .هعاتم ىفخأف

 ريخ هب هل لصحو «,هتمدخ ماودو هلمعو هملعبو هب عفتناو «قورز خيشلا نع ذأ

 وهو ءرصمك. بهذملا رادم امهيلع «نيلماعلا ءاملعلا ةلمج نم رصانلا هوخأو وه ناك .ريثك

 .مهريغو رصم ءايلوأ نم ةدعب عمتحا ءفشكلا يف ةخسار مدق هل ءاهقف رثكأو انس ربكأ

 اليل هلاغتشاو هرمع لوطل هب عفنلا ةدايزو «ةيلقعلا مولعلل اقيقحتو اريرحت رثكأ رصانلا هوخأو

 .رم امك اراهنو

 يشيفلا دمحم نب دمحم (322)

 نيشف «ةيتحتف ءءافلا رسكب- ؟”يشيفلا دمحأ نب نيدلا بحم دمحم نب دمحم

 .رصم.ةيكلاملا نايعأ نم ءرصم ىرق ضعبل ةبسن -ءايف ,ةمجعم
 © ىخيخطلا ىسوم فيرشلاو ©يريمدلاو يئانتلا سمشلاو يناقللا رصانلا نع ذحأ

 .مهريغو «يملاسلا لامجلاو ”يدابعلا جارسلاو يئافولا حتفلاو يروهحجألاو ”يريحبلا نيزلاو
 ملع يف اعراب اهيقف -هنع هللا يضر- ناك .ةئامعستو ةعبس ماع بحجر يف دلو

 .حالصلاو ريخلاو نيدلا يف لامكو ةنسح لاوحأ اذ «ءانيل الهس ايكذ «ثيدحلا

 600 اهجنلا] 9 دمحأو ءيلشنلا رمع نب دمحم و «يناقللا سمشلا هخايشأ نمو

 .يدزألا زيزعلا دبع ةلح را دنسملاو

 .يزاجحلا ا )0

 2281 :رونلا ةرجش «326 :ليلكإلا 319 :لاجحلا ةرد «433 :ةيافكلا ,340 :لينلا :يف هل مجرت (1)

 .(59/7 :يلكرزلل مالعألا

 .807 :مقر ةمجرتلا رظنا (2)
 .498 :مقر ةمجرتلا رظنا (3)

لا نائيلتسو مساق نب نمحرلا دبع نب نيدلا لالج نع ذأ ءحلاص هيقف (4)
 ىلع سويف هلل يريضت

 .(91 :حيشوتلا «111 :لينلا :رظنا) . رصتخملا

 :عجار) .م1539/ه945 يفوت ءيشكرزلا دعاوق حرش هل ءهيقف ءيرصملا يدابعلا هللا دبع نب رمع (5)
 | ظ .(269/8 :تارذش 294/7 :ةلاحك مجعم

تمو ةمالع مامإ «يلبنحلا يحوتفلا يلع نب زيزعلا دبع نب دمحأ (6)
 .م1542/ه949 ةنس رصع. قوت ءفوص

 .8(2 :تارذدش عجار)
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 يرفونبلا ةمالس نب دمحم (323)
 احاص اهيقف -هنع هللا ىضر- ناك .يرصملا فرع هبو ؟'”يرفونبلا ةمالس نب دمحت

 /ةعبرأ يف ءارقإ "ليلخ رصتخم" متخي :ليق .ةنايدلا ةرهش عم اهئاهقف نايعأ نم ءادهاز اعرو [220]

 .ماودلا ىلع رهشأ ةعبرأ ف جحيو «رهشأ ةعبرأ ةيردنكسإلاب طباريو «رهشأ
 .ةئامعستو نيعيسو نامت ةنس دودح يق هللا همحر قوتو

 .هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع ملسو هللا ىلصو «ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 رشع يداحلا نرقلا لهأ

 يفارقلا ىبحي نب دمحم (324)
 ردب يفارقلا يضاقلاب فرع ؛ءيرصملا سنوي نب دمحأ نب رمع نب ىبحي نب دمح

 عمسو ,200[يزيحللا] نيزلاو ءيروحاتلاو ءيروهحجألا نع ذخأ .حالصو ملع هل «نيدلا
 نب هللا دبع يبأ حلاصلاو «يطيغلا مجنلاو ءءايركز خيشلا نب فسوي لامجلا نع ثيدحلا

 .يفنحلا يركبلا افصلا يبأ

 سوناملا لوقلا"و «"ليلخ رصتخم ىلع ليلجلا هللا ءاطع" فلأو «ةيكلاملا ءاضق يلو

 ."طوملا حرش" ,(7"جابيدلا ليذ"و ."بحاحلا نبا لئاوأ ىلع قيلعت"و «"سوماقلا ىلع
 .فاللخلا نم "دييقتلا' ف ام اصوصخو روهشملا هيف نيب « بيذهتلا حرشاو

 .فلأو ةعست ماع هللا همحر فوتو «ةئامعستو نيثالثو عست ةنس ناضمر يف دلو

 يترنمتلا دمحأ نب دمحم (325)
 (©يجيفلا يترنمتلا يسوسلا يرفاغملا دمحأ نب دمحم نب ميهاربإ نب دمحأ نب دمحم

 .لينلا نم حيحصتلاو .يريحبلا :ح ؛م يفو .يرحبلا :ط ءت (أ)

 .281 :رونلا ةرجش 2340 :لينلا :رظنا (1)

 ةصالخ «35 :رردلا طاقتلا ,77/1 :يناثملا رشن «7 :حيشوتلا ةمدقم 2342 :لينلا :يف هل مجرت (2)

 .59/7 :يلكرزلل مالعألا 2108/12 :ةلاحك مجعم «106/7 :يماسلا ركفلا :258/4 :رثألا

 راص مث «ةيبرعلا يف علضتم ملاع «نييناقللا نع ذأ «يقارقلا خيش «يزيحلا ىسوم نب دمحأ نب نيز (3)
 .(101 :حيشوتلا «118 :لينلا :رظنا) .م1571/ه979 يفوت ءءاتفإلا ف رصمم ةيكلاملل اعجرم

 «يمالسإلا برغلا راد ؛يويتشلا دمحأ ميدقتو قيقحت ."جاهتبالا ةيلحو جاييدلا حيش وت" :هامس (4)

 . بن ورعب 3

 27 :شماهغلا 2 :اثيدحو اميلق غيليإ 2324/3 :لوسعملا 3 :ةوفصلا «5 :دئاوفلا :يق هل محرت (5)

 .42 :تاالاجر
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 يهو ؛هدودحج رقم '”ترئمت ةحجئاف ةدلبب هفلس ةربقم. ةروهشم ةرازم] يناثلا هدج ربقو

 بحاص يلوزجلا نيساي نب هللا دبع يديس حلاصلا هيقفلا ناك اهنمو (9ءةل وز دالب ةدعاق

 .برغملاب مهكلم سسؤمو «مهتلود دتوو «ةنوتمل
 اضرعم «ايندلا يف ادهاز اعرو ادبعتم ءاريخ انيد احلاص الجر ةمجرتلا بحاص ناكو

 قالمخأو :ميمص بلقو ءسفن مرك اذو ءربصو نيقيو نيتم نيد اذ ؛هرمع لوط اهلها نع
 ةروص ف هسفن ىأر هنأ ينربخأ :"هدئاوف" ف ديز وبأ هدلو لاق .ةنسح ةريسو «ةديمح

 :اه تلقف :لاق «تادابعلا يف اهدهاجي ناكو «هنم ىقلت ام وكشت ىهو '””[ةفيعض] ةيراج

 .هللا ةمسقب ئضاراو «َنْيَرت اه كبسح
 ءادحاو ادحاو مهامس و ,ىتوملا هرطق ءايلوأ عيمج همانم يف ىأر هنأ اضيأ ينربخأو

 مهتيأر مث :لاق .ىرخأ ةروسو 24 ىَحضلاَوإ ةروسب مهب ىلصف مهب ةالصلل هومدقف

 /يبسلا رفعج نب دمحأ يديس سابعلا وبأ يديس مهنم يئلوانف «ةقاف يبو ىرخأ ةرم
 .قزرلا نأشب هدعب متهأ ملف «هب قفتراو اذه ذح- كل نولوقي :يل لاقف ءامهرد

 تاماقملا بابرأ نم اريثك مهنم ىقلو «ءايلوألل ةرايزلا ريثك -هنع هللا يضر- ناكو
 ىلإ انراغفص ضعب دمعف «عرزلا مدعو رطملا طحقف «ةليوط ةبيغ ةرم باغو .تادهاجملاو

 انكف «هورذ دعب نبتلا عم دجوي ال هنأ ةداعلا تضق ام هنم جرختسي لعجف نبتلا تيب

 هلل دمحلا :لاقف هانربخأف ؛مدق ىتح موي لك توقلا نم انيفكي ام هنم ذخأنو هيلإ فلتخن

 .ةفالخلا مكيف نسحأ يذلا

 مث ءوه ينأ ىري الولسم افيس هلوان مالسلا هيلع رضخلا نأ يتدالو لبق ىأر ناكو
 هدرو كدلو كرادت :هب فتهي فتاه لعج «ءسوس ةدعاق تندرتب ملعلا بلطل تلحر الل

 الو ,ناطيش هنإف عجرا :هل تلقف «ينانأ ىتح هب لزي ملف «كله الإو «ةنيدملا نم كيلإ

 كقفو يذلا هلل دمحلا :لاقف «كلذك رمألا ناكف (عحجج رف ىوه هنأ نآلا تفرع اذإ كدواعي

 :ميلستلاو اضرلا ف اريثك دشني ناكو .هديك مهفل ريغص تنأو
 .ةمجرتلا اهنم تلقن ىلا دئاوفلا يف ءاج ام ىلع اندمتعاو «ىنعملا قف بارطضا خسنلا عيمج يف عقو )١(

 .ةبيط :دئاوفلا فو .ةيبص :س «م يف (ب)

 ريغصلا سلطألا حوفس ىلإ يناب لابج نم دتكي ريبك ضفحخنم نع ةرابع يهو «لصافلا دحلا نعت (1)

 نب لاصتالل يسيئر رمم يهو ءنيضوم_هلزيت ءنركيإ اقأ «ناغيإ اقأ :اهارق نمو «يبوندلا

 .ةعرد ةقطنمو يبرغلا بونجلا

 .فحصملا نم 93 ةروسلا )2(
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 (105ر هَل َسْيَلَف ءىش ْنِم تئيشاَمو ذففان كَّرْسَأَو ٌموَحَم َكؤواَضَق

 امنإ :لاقو ءلّصفلل لشم نم ابيرق اهب وعدي «ةروثأملا ةيعدألاو داروألا ريثك ناكو
 .خياشملا نم عامسلاب اهظفح

 امهنيب عمجلا يف ةمالسلا نإف ءطق امهدحأ نكت الو اريقفو اهيقف نك :لوقي ناكو

 تافص مومذم نمو «ةئيطخ لك سأر ايندلا بح اهنم يلا ةميمدلا ءاهقفلا تافص نم
 هللا باتك ىلع ذجاونلاب ضع مث «جاردتساو ةلالض لك سأر ةوعدلا اهنم ىلا ءارقفلا

 ينابرلا يلولا انخيش تعمس ينإف كنكمأ ام سانلا لزتعاو ءملسو هيلع هللا ىلص هيبن ةنسو

 قلطنا :هل لاقو «زبحم ةصرق هلوان هضرم لبق -هنع هللا يضر- ىسوم نب دمحأ يديس

 .هلجأ برق مهفف «هيلع اهصقف

 دنع ؛ماوعأ ةسمخو فلأ دعب برغملاب عقاولا ”نوعاطلاب اديهش هللا همحر يفوت
 ةربقملاب نفدو «فلأو عبس ةنس ةدعقلا يذ نم نيرشعلاو نماثلا نينثالا موي سمشلا بورغ
 .تندرتب 7ةديدجلا

 داقولا نبا دمحأ نب دمحم (326)

 سوس ةدعاق تندرت ليزن ؛داقولا نباب فرع «يناسملتلا دمحم نب /دمحأ نب دمحم

 ههجو مث .ةباطخلاو ءاضقلا اهب يلوف ءاهنونفو اهعاونأب مولعلا لصح نأ دعب ىصقألا
 دبع يديس حلاصلا هيقفلا اهب يقلو «ةدم اهب ماقأف ءابيطخو ايضاق ةساملجس ىلإ ناطلسلا

 لقن مث .لاله نب ميهاربإ يديس نب زيزعلا دبع يديس هيقفلاو ,فاخي ال نم نمحرلا
 تندرتل درو مث «سافب سلدنألا عماجب بطخ مث ءبطخو اهب ىضقف نوتيزلا ةسانكل
 .ريبكلا عماجلاب ةباطخلاو ةمامإلاو ىوتفلل مدقو

 أرق نم لوأ وهو «ةماعلاو ةصاخلا دنع ةباهمو ةهاجو -هنع هللا يضر- هل ناكو

 ناسللا ةعاربب اهيف بط نم لوأو «ناقتإو طبض ةءارق يراخخبلل "حيحصلا عماجلا" اهب

 . .ليوطلا نم (1)
 داصتقالا ىلع ةيبلس اراثآ فلخ دقو ,م1607/ه1016و م1597/ه1006 نري ام ءابولا اذه عقو (2)

 .(187 :اصقتسالا 2188 :ةهزنلا :رظنا) .ناكسلاو

 ةريقمل سكع ىلع «ةنيدملا زاوحأ دحأ "عبرلا" يف عقت نأ دعبتسي الو «تنادوراتب اهناكم لهجي (3)

 .سيمخلا بايب ةدوجوملا ةعدقلا

 (48 :ةراشبلا (93 :ةوفصلا «42 :يكومسرلا تايفو «13-15 :دئاوفلا :ف كلذك هل محجرت (4)

 .52 :تالاجر «412 :ةيركفلا ةكرحلا ,36/4-38 :فاحتإلا

-286- 



 ىلع امئاق ءاهيلع ©9[عيقوتلا] نمسحيف قافالا نم يواقفلا هدرتو ,ظعاوملاو ةحاصفلاو

 .مارهي ةمالعلل ”لماشلا'و «بحاحلا نبال "ع ورفلا رصتخم"
 ؛ماتلا ءانتعالاب ثيدحلاو ريسفتلاو هقفلل سيردتلا ىلع اميقم ءبهاذملاب افراع ناكو

 دنع ادقتعم ,بولقلا يف امظعم ءاهنم ءيش هديب رقتسي ال ءايندلل تفتلي ال «ءابرغلاو

 .احلاص ادباع ءاعرو ابيهم .كولملا

 عمجي «ةرضاحلا هلهب] ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دلوم ةليل ايحأ نم لوأو

 :ةميظع ةقفن كلذ يف قفنيو «"”)[ملسو هيلع هللا ىلص هحدم دئاصق ةعارقل هلزنم ف سانلا

 .ملسو هيلع هللا ىلص يبننلا يف ةميظع ةبحمو «ىنعملا كلذ يف قوشو ةقرو ةبابص هلو
 ارارم "”يراحتبلا حيحص" هنع تعمب“و ءنينس رشع هتهزال : دئاوفلا" بحاص لاق

 برق ىلإ مارهبل "”لماشلا"و . ليلح رصتخماو : دمحم يبأ ةلاسر'" هيلع تأرقو .ةليدع

 دئاقع"'و . "يعرفلا بحاحلا نبا رصتخم" هذنع ترصضحو «قيقحنو ثحبب ةءارق هفصن

 لك دنع ةعيدبلا /بطخلا عيشني ناكو .ةفالخلا يسرك نكت مل نإو تندرت ةرضحل هراتحخا [3

 :لئاقلا لوقب ايندلا بابرأو كولملا نم ريذحتلا يف لثمتي ام اريثكو ءثداح

 "علا َكِلَذ يف ُهْعَمْح أ كلان الَمَع ْمُهَل لمعت الو بارتلا لك

 ءكئاقلب اندعسأ مهللا :اهيف هئاعد ةلمج نمو ءاعدو .هسفن اهيف ىعنو ءاهيف عّدو ةغيلب

 .انتحار هيف لعجاو .توملل انبيطو

 انل فوأف ٍةاَحْرَم ٍةعاضبب انئجّو» :ىلاعت هلوق هب قسنو 2![هسفن لآم] نم ركذو
 .هتداع فالمخ ءاكبلا نم اهيف رثكأو 2 ع4نيقدصتملا ي رْحَي هللا نإ انيَلَع قَدّصنَو لي 1

 ف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا تأر دق هناريج نم تاحلاصلا نم ةأرما تناكو

 .هتافو ضرم برق «يناسملتلا خيشلل مالسلا يئرقأ :اه لاقف ءاهمانم

 . ةيسقن لاح 1 3 م 0 .تنل ع طقاس (ب) ..قيقرتلا ل 0س م )5

 .طيسبلا نم (1)
 .88 :فسوي (2)
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 .هسيردت ةقلح يف ةأرما هتءاج '”يسباقلا نسحلا ابأ نأ ىكحي ام ريظن اذهو

 :تلاقف ةأرملا تلئس مث «تامف لياق الإ ضمي لو ءلعخدف سلحملا عطقف «([هتراسف]
 ىأرف «هب هتريخأف ءنسحلا ابأ مالسلا ىئرقأ :يل لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيأر

 .هلجأ روضح اهنم

 ءتندرتب فلأو ىدحإ ةنس يناثلا عيبر نم نولخ رشعل سيمخلا ةليل هللا همحر فوت

 .هيف نوفدم لوأ وهو «ريبكلا عماجلا ةلبق يف نفدو

 هللا ىلص يبنلا ىري ناك ؛حالصلاو ريخلا لهأ نم لجر نع ءاهقفلا ضعب ربخأو
 باوبأ نم بابب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اموي تيقل :لاق هنأ ةظقي ملسو هيلع

 كراد نيأ :هل تلقف «يراد ديرأ :لاقف ؟ديرت نيأ هللا لوسر اي :هل تلقف ءتندرت

 .تندرتب يراد يه يناسملتلا خيشلا راد :لاق ؟تندزب

 لحد اهمون ف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا تأر اهنأ تاحلاصلا نم ةأرما تربخأو

 لثم هيفتك نييو ءَقاَربْلا ةفصب اهتفصو «هتباد ىلع بكار وهو ©سيمخلا باب نم تندرت
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اذه /:يل اولاق ؟اذه نم :سانلل تلقف :تلاق ىرمقلا ةرئاد

 ؛هراد لحد ىتح هتعبتف «ةنس لك ةميلو هل عنصي يذلا يناسملتلا دمحم يديس رادل بهذ

 سلجف «هراد نحص يف ايسرك هل بصنو «لزن ىتح هباكرب ذحأو ءدمحم يديس هاقلتف

 ةبوعرم تهبتناف :تلاق دلبلا لهأ نم امهتّمَّس ةأرماو رخخآ لحرو وه الإ هبرقي ملو ؛هيلع
 .“””[تيأر امثز

 امنيب هنأ ءءالضفلا نم ناكو «”يرماتلا ميهاربإ نب دمحم يديس ذاتسألا ينربخخأو
 نسحأ يف خيشلا تيأرف :لاق ؛ةسعن هتذحأ ذإ ءاشعلا دعب "نآرقلا" نم هدرو أرقي وه

 مب :هل تلقف ءكحض «ءكحض :يل لاقف ؟هيلع تلبقأ ذإ كب هللا لعف ام :هل تلقف ؛لاح
 .هتاكرب الإ اندجو ام نحنف «"نآرقلا" ةءارقب :لاقف ؟مكدنع هللا ىلإ برقتي

 .ت نم طقاس (ب) .هترسأف :دئاوفلا ف ()

 ٍقوت «ةيقيرفإب ةيكلاملا خيشو ثيدحلا ظافح رابك نم .يسباقلا يرفاعملا فلخ نب دمحم نب ىلع (1)
 .(168/3 :بهذلا تارذش 2109/3 :نايعألا تايفو :عجار) .م1013/ه3

 .ريبكلا سلطألل هجاوم وهو «ةنيدملا نم يقرشلا لامشلا يف عقي (2)
 ىلإ بستتي هلعأو «داقولا نبا رابخأ نيودت يف دئاوفلا بحاص مهيلع دمتعا نمم وهو «ءلضاف ذاتسأ (3)

 .ةحاحو ةكاوممر ةليبقب دحوتو ءارمأت تيأ
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 لاقف ؟هفاخت تنك امث ائيش تيأر امأ :هل لاقف «هآر هنأ ديز وبأ هيقفلا هدلو ينربحأو

 لاقف ءال :لاقف ؟ةنحلا ف تنكأ :هل لاقف ىرخأ ةرم هآرو .هلل دمحلاو ءائيش تيأر ام :هل
 .ءادعسلا حاورأ تناك ثيح :لاقف ؟كحور تناك نيأو :هل

 ىري ال لجر هعمو .رثوكلا يداو ىلع رتخبتي قدصلا لهأ نم ناوخإلا ضعب هآرو
 .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر :يل لاقف ؟كعم يذلا اذه نم :هل تلقف :لاق «هلثم

 .ملعلاب :لاقف ؟اذه تلن مو :هل تلقف

 يف اليل يزوجلا نبال "عومدلا رحب" يف أرقأ انأ امني :ءالضفلا ءاهقفلا ضعب لاقو

 دمحم يديس راد لهأ عيمجل رفغ هللا نإ :لئاق يل لاقف ,ةنس تبلغ ذإ ءيموح دجسم
 هللاب تذوعتو ,«تهبتناف ءملسو هيلع هللا ىلص ىفطصملا ةكربب اهلخخد نم لكو يناسملتلا

 مث ءاقرسم ناك و .همساب هامسو هينب نم نالفو نالف ىتح :يسفن يف تلقف ,ناطيشلا نم

 .كلذب مهربخأو بهذا :يل لاقو .همساب هامسو .نالف ىتح :يل لاقف لئاقلا يندواعف .تمن

 نب دمحم مامإلا نب دمحم هللا دبع يبأ بيطخلا لفاحلا عماجلا مامإلا هيقفلا نع ذأ

 نافقتإو طبض ةءارق ةرم ةرشع تس "يراخخبلا حيحص" هيلع أرق «يسنتلا ليلج نب هللا دبع
 دبع يبأ ةمالعلا هيقفلاو ءنورقش هللا ةبه نب دمحم /ةمالعلاو ءناسملت نم "[همدقم] لبق
 سافب مث ناسملتب ءاضقلا ىلو .يناسملتلا لالج نباب فورعملا نمحرلا دبع نب دمحم هللا

 دبع يسبأ ناطلسلا ةبحص سوس مدق مب د «ةءورملا لماك «ةقب ةقث انت ناكو .ةباطخلاو ىوتفلاو

 هللا مسب :لوقي أدبو «هيلع ةءارقلل ةلوزج ةبلط ضعب مدقتو ءاهؤاهقف هنع ذخأو هللا

 لكأت كنيرق وه :هيلع اركنم هل لاقف ؛هلآو دمحم ىلع ملسو هللا ىلصو ؛ميحرلا نمحرلا
 نأ ىلإ اهب رقتساو سافل عحر مث .هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلص :لق ؟ةحفصلا يف هعم
 .ةثئامعستو نيناعو ىدحإ ةنس ناضمر يف قوت

 نيح هيقل ءاهملاعو ساف هيقف ئتيسيلا هللا دبع يبأ ننفتملا ققحملا ةمالعلا هيقفلا نعو
 .ةئامعستو نيسمحو عست ةنس مرحم سداس يف يفوتو «هب عفتناو هنع ذحأو ءاساف مدق

 نعو «يعردلا لافذأ دمحم نب دمحأ سابعلا يبأ يفوصلا هيقفلا مامإلا خيشلا نعو

 يلولا نععو «يلوزجلا ىسوم نب دمحأ يديس سابعلا يبأ ريبكلا بطقلا لماكلا خيشلا

 .هفرصنم :سو ك (أ)

 .754 :مقر ةمجزتلا رظنا «يئارتشملا ركب يبأ نب ديعس (1)
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 .مهريغو «تحلصمات بحاص نيسح نب هللا دبع يديس حاصلا

 يغرتلا فسوي نب دمحم (327)
 -هنع هللا يضر- ناك .اراد يشكارملا ءادلوم ''”يسافلا يغرتلا فسوي نب دمحم

 لك نم لاحرلا هيلإ دشت ءريسفتلاو نآرقلا مولع يف ارهاب ارهام ءاريبك املاعو ءاليلح اذاتسأ

 .اهقرط رئاسب ةءارقلا ةيبرغملا دالبلا يف ترشتتنا هنعو ؛هرمع لوط نآرقلا مولع ذخأل ةهج
 ةروص يف اهدومرق ىلع فطصت «هراد يتأت نجلا ناك :هتذمالت نم ةقث لاقو

 يوذو فارشألا ضحي الوأ ناك هنإو ءزيلهد يف بلطلل هديوحتو هتءارق عمستل نيياعثلا

 باتتف «كلذ لبق نم [يلب] هنأ ىأرف ىمعلاب بيصأف «ةفعضلا نع ضرعيو 7 هاحلا
 ةمهلاب عفنلا ميمعتو لكلا ميلعت /ىلع ةبغرو ءانتعاب هرزئم دشو «مزحلاو دحلاب لبقأو
 .هافاعو هرصب هيلع هللا درف «ةيلاعلا

 (©فلأو ةرشع عبرأ ةنس هللا همحر نوعاطلاب اديهش قوت ىتح داهجلا ىلع رمشو

 يتوم موي تام نم لكلو يل رفغ :لاقف ؟كب هللا لعف ام :هل ليقف مونلا يف يئر .شكارك

 موي تام دحوف هنع ثحبف «شكارك. سكملا ىلع ناك "”[ساكم لحجر زوجع] ىتح
 «ءفشم عفاش "نآرقلا" ّنأ يوُر اّمِل الإ كلذ امو ءهتوم

 نب مساقلا يبأو ءيسلبارطلا يبورخلا مامإلاو ءيسافلا ناوضر يديس نع ذأ

 .مهريعو «ميهأربإ

 يلوزجلا يلع نب دمحم (328)
 ميلعتلا يف ةينلا نسح -هنع هللا يضر- ناك ©ضيفكلا يلوزحلا ىلع نب دمحم

 نب دمحم خيشلا نع ذحأ .داشرإلاو ءارقإلا ىلع اصيرح «لمعلاو بلطلاو ملعتلا يف اقداص

 .ةوفصلا نم حيحصتلاو .يساكملا زوزع :خسنلا عيمج يف (ب) .يتوأ :ع م ()

 04 :ليلك آلا 35 :رردلا طاقتلا 9 :كئاوفلا :ق هل محججرت «فيرلا لئابق نم ةعرت ئب ىلإ ةبمسن )10

 .380 :ةيركفلا ةكرحلا (48 :ةراشبلا 2377 :ربغ نم.مالعإلا «130 :ةوفصلا «164/2 :لاجحلا ةرد

 .(192/5 :مالعإلا رظنا) .نييدعسلا كولم ءانبأل ابدؤمو املعم ناك ثيح )2

 .م1601/ه1009 ةنسب هتافو خيراتل يشكارملاو يرداقلا نم لك خرأ (3)

 محجعم رظنا) .«هباحصأل اعيفش ةمايقلا موي يتأي هنإف نآرقلا اوأرقا» :ثيدحلا ىلإ حيملت هلعل (4)

 '] .(153/3 :كنسنو

 .562/2 :ةيركفلا ةكرحلا ؛226/4 :يشكارملل مالعإلا 2134 :ةوفصلا :49 :دث وفلا :يف اضيأ هل مجرت (5)
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 يندريف «هيلع ةءارقلا يف ةلماك ةنس هيلإ فلتخأ تنك :لاقو .هلبق نوفدملا يغرتلا فسوي

 يندرطيف !طنقت مل تلز ام ءىمعأ اي :لوقيف «هبابب يندحوو جرح ارو «هنع ٍيعفديو
 .هبابل مزالم انأو ةنس تضم ىتح

 تنولت دقو ءلحوو نيطو ديدش دربو رطم يف اموي هتئج يلع حتفي نأ هللا دارأ املو
 لاق مث ءاديدش ءاكب ىكبو .نلحدأو ئمحر لاحلا كلت ىلع ينآر املف «هبابي تدعقف «هب

 .ةزاجإلا يل بتكو «ديوجتلل ريدصتلا ف يل نذأ مث «عبسلاب هيلع تأرقف ءأرقا :يل

 .رازي هربقو «"'معنملا دبع نب ديعس يديس ةيوازب نفدو «فلأو عست ةنس هللا نيش
 يليقعبلا دمحم نب دمحم (329)

 ةبصقلا عماجب بطخ «بيطخلا هيقفلا «”يلوزحلا يليقعبلا رمع نب دمحم نب دمحم
 .راقوو ةنسح ةريسو ءتمسو ةءورم اذ ءاعرو الضاف -هنع هللا ىيضر- ناكو .تندزنب

 تامدقم هيلع تأرقو «تندرتل يمدقم هيلع تلزن نم لوأ وهو :"دئاوفلا" يف لاق

 هدي ىلع بلطلا باب ىلع هللا حتفو ,فيرصتلاو بارعإلا ملعو «دئاقعلاو وحنلا ملع

 .تافشاكملا لهأ نم هنأ ىلع لدي ام هنم تيأرو

 .فلأو تس ةنس نوعاطلاب اديهش هللا همحر قوت

 يليقعلا غابصلا دأ نب دمحم (330)

 نب دمحأ سابعلا يبأ نع اهب ذحأف سافب أشن «ءلصألا /7غ ابصلاب فرع «دمحأ نب دمحم

 .امهتقبط نم امهريغو .همع نباو يضاقلا

 ةئيهلاو باسحلاو ثيدحلا مولع يف اعراب اننفتم ءاليلج اهيقف -هنع هللا يضر- ناك

 انسح احرش "يزاغ نبا ةينم" حرش .ريثك قلح هنع اهذحأو «كلذ يف امدقتم ءضئارفلاو

 فشك"و ؛"تيقاوملاو ضئئارفلاو باسحلا يف تيقاويلا" هلو «"ةينملا حرش يف ةيغبلا" :هامس
 حرش" رصتخا «'ةضورلا" حرش «'"ساف ةنيدم عدب هتنمضت ام ضعب نع سابتلالا عانق

 .كلذ ريغ هلو ."جاهنملا ىلع روجنملا

 'ةنس نينامثو تس نع فلأو نيعبسو ةتس ماع هلل همححر يفوت
 هما رو 03

 . ساب نسدو 4

 .ةوفصلا نم حيحصتلاو ,خسنلا عيمج يف ()

 .احاح ةليبق ءايزوب واذيإي عفت )1(

 .31 :تالاجر 2410 :ةيركفلا ةكرحلا 2155/8 :لوسعملا «31 :ةراشبلا :قف هل مجرت (2)

 156/2 :يناثملا رشن «ب83 :بقاشلا مجنلا :يف كلذك هل محرت ءسافب نعيلصإ نيع نيفد (3)

 .12/6 :يلكرزلل مالعألا (310 :رونلا ةرجش «145 :ةوفصلا
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 يلمتلا فسوي نب دمحم (331)

 هللا يضر- ناك .أشنمو اراد يشكارملا ءالصأ ؟'”يسوسلا يلمتلا فسوي نب دمحم

 .انقتم ادوهشم امدقم «تاءارقلا نف يف ارهام ءاهيبن افرتحم ءامظعم اخيش -هنع

 ءافنآ مدقتملا يغزتلا هللا دبع ىبأو «2يواردلا نسحلا يديس نع سافب ذأ
 .ءيضاقلا نب نمحرلا دبع ديز وبأ هنع ذحأ نممو .مهريغو «يمئناغتسملا ريغصلا دمحم خيشلاو

 .روهشم مهسراهف يف روكذم وهو «”يتايزلا زيزعلا دبعو
 .فلأو نيعبرأو نامث ةنس شكارم.هللا همحر يفوت

 يلازوهلا يلع نب دمحم (332)

 ناك .هرصع يف ةغبانلاب فرع ؛يوغللا بيدألا هيقفلا «2يلازوهلا يلع نب دمحم
 رعاش «بدألاو ةييرعلا يف اعراب «نودفلا يف اكراشم ءافيرط ؟[اهيزن انقايرت] هللا همحر
 مث «ركنملا رّيغو قحلا ذفنأو ؛هتريس تدمحف انامز ءاضقلا يلو .سوسب ةيروصنملا ةلودلا

 0 .ىوتفلا يلو
 .هئثيدح تكنو هبيرغ نع هلأسأو : يراخبلا حيحص" هيلع تأرق : دئاوفلا" يف لاق

 .اهرابخأو برعلا مايأب ةربم هلو ءليلَعْلا يفشيو «ليلغلا يوري ام. بيجيف
 نابعش ف روصنملا ةافو دعب ربألا 7سراف ىبأ ىلع ادفاو شكارمبهللا همحر يفوت

 .فلأو ةرشع ىنثا ةنس

 يتوييتلا كرابم نب دمحم (333)

 نم نونف ةدع يف ةكراشم هل .تندرت ليزن «””يسوسلا يتويبتلا كرابم نب دمحت

 ةلوهس يف «تاءارقو ثيدحو لوصأو ضئارفو باسحو قطنمو مالكو ةيبرعو هقف
 .ك نم طقاس (!)

 .51 :شماهلا 382 :ةيركفلا ةكرحلا يف هتمجرت رداصم رظنا (1)

 يفوت «يئالدلا ركب يبأ نمز ةيئالدلا ةيوازلاب سرد «يواردلاب فرعيو «يعردلا دمحأ نب نسحلا (2)
 .(503 :ةيركفلا ةكرحلا 294 :ةيئالدلا ةيوازلا «208 :ليلكإلا :عجار) .م1600/ه1009 سافب

 .668 :مقر ةمجرتلا رظنا (3)

 :ةيركفلا ةكرحلا «182/5 :يشكارملل مالعإلا :75 :ةهزنلا ,333/2 :لاجحلا ةرد :يف هل محرت (4)

 .48 :تالاجر 8

 لبق نم اقنخ لتق .م1604/ه2 ةنس ناديز هيحخأ دض ادرمث داق ءشك ارم ىلع روصنملا ةفيلحخ (5)

 .(4/6 :اصقتسالا رظنا) .م1607/ه1016 ةنس هللا دبع هيأ نبا
 .(573 :ةيركفلا ةكرحلا «51 :تالاجر :يف اضيأ هتمجرت رظنا) .تنادورات برق توييت ةدلب ىلإ ةبسن (6)
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 .عروو عضاوتو قالخأ
 ريثك كلذكو / فن تعفتنا «ةذيدم هلم كلذ يف ةسلج تمزال : "دئاوفلا" ف لاق

 يكحيو لوقي ام اريثكو ءاروهشم هدي ىلع ةكربلاو حتفلا ناكو .ارهاظ اعافتنا «ةبلطلا نم

 .فلأو ةرشع سمح ةنس نابعش يف هللا همحر يفوت
 يترنمتلا هللا دبع نب دمحم (334)
 :"دئاوفلا" بحاص لاق ,("7 يت رنمتلا يلوزحلا ىسوم نب ىسيع نب هللا دبع نب دمحم

 ثيدحو 0 ةيلوألاب لسلسملا ثيدحلا هنع تيور ءاظاعو قحلل الاوق ءاحلاص الحر ناك

 .ةحبسلا رثأو .ةفايضلا ثيدحو ,0©2لاع دنسب ةحفاصملا

 .فلأو نيثالثو عسن ةنس لوألا عيبر ف ترنمت هدلبب هللا همحر يفوت

 يترنمتلا ريرضلا دمحأ نب دمحم (335)

 تلصحو ءامكحو ظعاوم هنم تعمس :"دئاوفلا" يف لاق .اكرابم ءالماع املاع ؛”[احلاص

 .ةحاص ةيعدأ هنم ىل

 .هتافو ضرم يف هترزو «ترنمت دلبب فلأو نيثالثو عست ةنس لوألا عيبر يف يفوت
 .ءامغإلا هيلع مهددقو

 نب هللا دبع نب دمحم هللا دبع ابأ ترز امك ؛هضرم لوط عم هنسح لاحلا قداص ناكو

 يلاوعدو .ةلاحلا بيط لقعلا حيحص هتدحوو ؛هتوم ضرم يف هلبق روك ذملا ىسيع

 تندرت ةنيدمل يعوجر يف امهتوم ئغلبو .امهنع تفرصناف ءاطوبق توجر ةحلاص تاوعدب

 .هدلب ءاهقف نع ذححأ ناكو .امهنع يضرو ىلاعت هللا امهمحر ءروكذملا رهشلا يف

 .42 :تالاحر «620 :ةيركفلا ةكرحلا :يف هل مجرت (1)

 رظنا) .ةدحاو ةلاح وأ ةفص ىلع دحاو دعب ادحاو هيف مهدراوتو دانسإلا لاجر عباتت نع ةرابع (2)

 .(9 :هحلطصمو ثيدحلا مولع

 يجنلاو يوارلا نيب ءاطسولا ددع لق املك ذإ ءلاصتالا عم هلاجر ددع لق يذلا وه للعلا دانسإلا (3)

 .(236 :قباسلا عجرملا :حلاصلا يحبص :عجار) .هنم برقلا ققحت ,ثيدحلا يف ملسو هيلع هللا ىلص

 .42 :تالاجر يف كلذك هل مجرت (4)
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 يكومسرلا دمحأ نب دمحم (336)

 هللا دبع وبأ سردملا هيقفلا انخيش : "دئاوفلا" ِِق لاق 7 يك وس رلا دمحأ نب دمحم

 سيردتلا مزل هنم عجر املو «ءشكارم ءاهقف نع ذأ «يك ومسرلا يلوزجلا دمحأ نب دمحم

 .ةبلطلا نم ريثك هيلع جرخمتو «ةنس نيرشع نم ابيرق ترنمتب 070 [تلدغست قنع] عماجب

 دلب تدرو ىتم فيرصتلاو دئاقعلاو باسحلاو ةييرعلاو هقفلا ف هسرد رضحأ تنكو
 .ةيدابلا يف هلثم زيزع ماع وهو «كلانه فلسلا

 .فلأو نيرشعلا برق -نظأ اميف- يفوت
 يت رنمتلا نامثع نب دمحم (337)

 انخيش :هيف "دئاوفلا" بحاص لاق ؛هنامز لهأ دهزأ 5 ترم نامثع نب دمحم

 هنامز لهأ دهزأ «يترنمتلا يلوزحلا ميهاربإ نب نامثع نب هللا دبع وبأ ,درجتملا دهازلا يلولا

 .مهعروأو

 هنأ ينربخأ ,نيعطقنملا دارفألا نمو /.ءنيدهت#للا دابعلا نم -هنع هللا يضر- ناك

 ادهتجب اهيلع هدعب يقبو «هتيبرت يف وهو هخيش تام نأ ىلإ ءيبص وهو '”'[هحخيش مدخ]
 نب دمحم يديس ليلجلا مامإلاو ريبكلا هيقفلا هخيش ناكو .هرمع لوط ادرجتم «تادابعلا يف

 .هتثرو ىلع اهدرف «هلام نم هل يرحب ةيصوب هل ىصوأ يترنمتلا ميهاربإ
 ةاكشم نم مكحلا ذخأ .بذه اذإ اقوفش احوصن اظاعو -هنع هللا يضر- ناكو

 ثدح اذإ هعمسأ تنك ام اريثكو ءهّدو ءافص نم حصنلا لذب بدأ اذإو ؛هديب ةوبنلا

 (؟!؟ىأَر اَم ُداَوَفْلا بَذَك اًمإو ,”74ىْغَط اَمَو ٌرَصَبْلا ٌغاَر اَمِإ» :لوقي «0[ةبوجعأب]

 يذلا وهو ؛مهتعاط ىلع ضحيو ؛مهناوعأو كولملا مظعي -هنع هللا يضرح ناكو

 .ح نم طقاس (ج) .هخيشل مدق :س .ت (بإ) .تدجمت قنع :ن «ك (أ)

 221/5 :يشكارملل مالعإلا «26 :ةراشبلا «42 :يكومسرلا تايفو :يف هل مجرت ءوحخاو :ب رهتشا (1)

 .620 :ةيركفلا ةكرحلا «36 :تالاجر

 .ضرخلأ برق ترانمتب ديل اهلعل (2)

 :ةراشبلا «87 :ةوفصلا 3 : يك ومسرلا تايفو 7 :يليقعبلا بقانم :يف كلذك هتهحرت عجار (3)

 .42 :تاالاجر 8

 .17 :مجنلا (4)

 .11 :مجنلا (5)
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 ربصا :عبرأب يناصوأو .اقح كيلع اه نإ :لاقو ءكلانه فلسلا مسارم دهاعتل يندشرأ

 :ءاعدلا اذهب كيلعو .كريغ ىذأ لّمَحتو ءكاذأ فكو «كريغ قح ّدأو ءكقح ف

 ينجب بر يش لك يل رخس مهللا ءينرصنا مهللا ءنيمصعا مهللا ءينرتسا مهللا
 باحصأ ترمد امك اديدش اريمدت نيملاظلا نع رمد مهللا «ءنينمؤملا نم يعم نمو ىلهأو

 ءادوسح اناسنإ الو ءاديرم اناطيش الو ءادينع ارابج ىلع طلست ال مهللا ,ةكم نع ليفلا

 محرا مهللا را و اراب الو اديدش الو كقلخ نم افيعض الو

 َنوُفِصَي اَّمَع َةَرِعْلا بر كبَر َناَحْبْسل .نيرخآلاو مهنم نيلوألا تانمؤملاو نينمؤملا
 دمحم انديس ىلع ملسو هللا ىلصو «'”َنيِمَلاَعْلا بر ِهلِل دْمَحْلاَو َنيِلَسَرُمْلا ىلع ٌمالَسَو
 .نيعمجأ هباحصأو هلآ ىلعو «نيئيبنلا متاح

 ءهوركم بصي ملف «ةيدابلا يف ذئموي انأو «نتفلا دالب ضوخأو هب وعدأ تنكف
 ءروصنملا ناطلسلا تومل جيهتو رعتست دلب لك يف رارشألاو لاوهألاو ءجومت نئفلاو

 ءرعولاو لهسلا فونلا معو «فيغرلا بلقت اهيلع نوبلقتي اهلهأب ضرألا تبرطضاو
 يف اودساحت و اودقاحتو اوبراحتو «ناريجلاو ناوخإلا نيي قاقشلاو فالتخالا نارين تدقتاو

 لك يف رشلا راثو «نعفلا ترشتناو ءقرطلا تدسناو «ءلبسلا تعطقتو «نادلبلاو راطقألا

 /بلغو «ىشتغاو قحلا ىفتخاو ءاشفو بطعلا عاشف «ةيحان لك يف هررش راطو ؛هجو

 .نوعجار هيلإ انإو هلل انإف «ىلوتساو لطابلا
 .ةروهشم هتاكربو هتاماركو .ةيلاع نس نع فلأو ةرشع تس ةنس هللا همحر قوتو

 .راطقألا ءايلوأ يف ةليوط ةلوح هلو
 يفيظنهلا دوعسم نب دمحم (338)

 دبع وبأ فشاكملا دهازلا ىلولا انخيش :هيف "دئاوفلا" بحاص لاق ءدوعسم نب دمحم

 لهأ نم] هنع هللا يضر ناكو ”نابركأب فرع ,ءيسوسلا يفيظنحلا دوعسم نب دمحم هللا

 .ةيفاصلا ةيلاعلا ةمهلاو ةمدخلاو .ةقداصلا لاوحألاو بدذجلا

 .180-182 :تايآلا «ءتافاصلا ةروس (1)

 يلاو لبق نم ال ضرعت ىلا تاقياضملل ةجيتن الوأ كلذ ناكو ءارارم تنادورات يترانمتلا رداغ (2)

 م1601/ه1010 ةنس طبار امك « يحاجلا ىيجحي هخيش دنع نرد لبحي هماقم ءانبأ وأ .ةبصقلا

 .(166 144 «60 :دئاوفلا رظنا) .رحبلا ةبقارمل (ريغيإ ريداحلا) بكذملا نصح

 :يك ومسرلا تايفو 3 :يليقعبلا بقانم :يق هل مجرت «فيضنواَديإ ةليبق نارك تي ىلإ ةبسسن (3)

 .48 :تالاجر «66/16 :لوسعملا «50 :ةراشبلا 4
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 .نوكملا :ع .تا(ءع(ج) .لدودهمتي :س (ب) . س نم طقاس )0

 ضعب عم تندرت ةنيدم نم اموي مرح «ايفاح يشهي ”[-هنع هللا يصضر- ناكو

 هذهو .ةناجرشلا هذهو «ىنكسلل حلصت ةردسلا هذه :لوقيو (ةباغلا يف تفتلي لعجف .هلهأ

 ةنالث وحتي كلذ دعب ءابولا لزن مث «هتراشإ اومهفي م هعم نيذلاو «كلذ وحنو ءةحجوبزلا

 .ةباغلا كلت راجشأ تحت اونكسو «مهدالوأب ةنيدملا نم سانلا جرخف «ماوعأ

 يبجي ناطلسلا لماع وهو يلوزتلا ركب يبأ نب ىسوم نب دمحم ريمألا هيلع لحدو
 متنك ام خيستتسن انك انإإ» : ىلاعت هلوق ىنعم فرعتأ :خيشلا هل لاقف «سوس لابج جارح

 ىتأف ءاعرمسم ماقف «يكذنع وه انأ نكل :لاقف ءال :هل لاقف ؟هريسفت كدنعأ 4”'2نوََمْعَت

 .ةيعرلاب قفرلاو لدعلا ىلع ههبن هنأ ىأرو ءاهأرقف هيلإ اهاقلأف ةليوط ةق

 هيف اماعط مدقف «برغملا جاجح نم ةفئاط ةقراشملا ضعب اعد :لوقي ناك هنأ ءافنآ مدقتملا

 ذإ لكألل ' ”[نوأيهتي] مه امنيبف ,مهرابتخاو مهؤالتبا هدصقو ءىكذم ريغو ىكذم محل

 هللا مكمح ري اذه اولك :لاقف «هريغ نم ىكذملا لزعي لعجف «ةعرسب هتفينخ يف هفرط

 .مهب اودقتعاو مهتناكمو مهلضف مهل اوفرع كلذ ةقراشملا ىأر املف !اذه اوكرتاو

 .هزوجعو وه الإ كلذ جالعب موقي نم هتيب ف سيلو ءاوعبشي ىتح امودأم

 تاقوأ يف اهفلخ /نذؤيو .همنغ ىعريو «هتنهم ىلوتي -هنع هللا يضر- ناكو

 رومألل ريشي ام ةرثكل ؛هللا لهأ بيقر :هيمسي هيقل نمث خياشملا ضعب ناكو .ةالصلا

 .ةريثك هتاماركو (9ةيبيغلا]

 ديفحلا يترنمتلا ميهاربإ نب دمحم (339)

 يترنمتلا ةلوزج هيقف ؛خيشلا ديفح « ”رمع نب ميهاربإ نب دمحم نب ميهاربإ نب دمحم

 .ةبئاغلا :ك (د)

 ) )1١:ةيئاحللا 29.
:47 

 :تالاجر «52/7 :لوسعملا 7 :يليقعبلا بقانم :يف هل مجرت 5 :مقرلا دنع هتمجرت رركتس
)2( 

 .619 :ةيركفلا ةكرحلا
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 امئاق ءردصلا ميلس ءانيل انيه اعرو ءالضاف الماع املاع -هنع هللا ىضر- ناك

 هدج+ ةرطنق حلصأ يذلا وهو .هللا دابعل احصان هللا لهأو نيك اسملل ابحم «نيدلا فئاظوب

 .اريخخ هللا هازج ءليسلا اهمده نيح ساغلأ يداوب

 نيتنثا وأ فلأو ةعبرأ ماع ةدعقلا يذل ةنماثلا ةكرابملا ةعمجلا ةليل هللا همحر يفوت

 دبع نب دمحم نب يلع نب نمحرلا دبع ديز يأ نعو هييأو هدج نع هللا همحر ذأ .فلأو
 .يدماحلا ىلوزجلا زيزعلا

 يللغتلا ريدي نب دمحم (340)
 يديس لماكلا بطقلا ةذمالت نم - هنع هللا يضر- ناك ."”يللغتلا ريدي نب دمحم

 هللا ءايلوأ نم ءلضافألاو رباكألل ةمدخو «ةقداص ةبحمو ةخسار مدق هل ءىسوم نب دمحأ
 نيب تارئاثلا نارين ءافطإ هيأد ناكو «دالبلا ف هتكرب ترهظف «سانلل أجلم ناك و .ىلاعت

 .ةروهشم ةفورعم هلئاضفو هبقانمو «سانلا
 .فلأو ةرشع نثا ةنس لاوش رخآ يف هللا همحر يفوت

 يلالمسلا يلع نب دمحم (341)

 يضر- ناك دمحم تنب ىزعت ةحلاصلا ةطبارملا دلاو :©يلالمسلا ىلع نب دمحم

 .كلذ يف مدق هل ءانيعمو مهل ابحاصمو «ءايلوألل ابحت ءاريخ انيد الضاف احلاص الجر -هنع هلل

 يطاوسرتلا دواد نب دمحم (342)
 .ىلعألا اندجج وخأ انمعو انيدلب :””يسوكللا يطاوسرتلا نسحلا نب دواد نب دمحت

 هل «نيفراعلا ءاحلصلا دارفأ دحأو «نيقتملا ءايلوألا رباكأ نم -هنع هللا يضر- ناك

 باحصأ هلو .ةمرتحم تلازامو ءدجسملا ءازإب اهانب ىلا هتولخب ةقداص تادابعو تادهاجب

 نب دمحم يديسو .همع نبا ريقفلاب فرع دمحأ نب دمحم يديس مهنم .ءالضف مهابر ءاحلص

 تايفو «17 :يليقعبلا بقانم :يف كلذك هل مجرت ,ضاميإ ةليبقب ولولغات ةيرق ىلإ ةبسن (1)

 .54 :تالاجر .49 :يك ومس را

 محرت ءرشع يداحلا نرقلا لئاوأ يفوت ءولز نب جاحو ةيرذ نم وهو .ييهلا لولاب اضيأ بقلي (2)
 .54 :تالاجر 251/11 :لوسعملا «21 :ةراشبلا 2 :يكوممرلا تبايفو :يق هل

 تيفوت ءاهتامارك و اهرابخأ نم اضعب ةراشبلا بحاص دروأ «ةقئاف ةرهش تاذ ةحلاص ةيلو (3)

 .(54 :تالاجر «51/11 :لوسعملا 221 :يليقعبلا بقانم «21 :ةراشبلا :عجار) .م1649/ه9

 .25 :تالاجر ,299/11 25/3 :لوسعملا 5١« :يكومسرلا تايفو :يف هل مجرت (4)
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 .هعم نوفدملا 00 لةاوبسلا هللا دبع

 ةفئاط نأ ىكحيو .هدلب لهأ ةنسلأ ىلع ىرجو اشف ام -هنع هللا يضر- هتامارك نمو

 /املف ؛مهئاقلل هتولحن نم جرخو «هيلع اودرو هباحصأو يسدادلا دواد يديس ءارقف نم ةريثك

 :مهل لاق مث ءاوماقف للا مكمحر اوموق :مه لاق «مهترثكل مهيلع قاضو دجسملا اولخد

 .مهعم سولجلا دارأ نم دجسملا ف اوحسفتو دجسملا مهعسوف ءاوسلجف هللا مكمحر اوسلجا

 دقو «تقولا كلذ يف هتولخ يف تادابعلل ادرجتم ادهاز -هنع هللا يضر- ناكو

 ؟ءيش مك دنعأ :افنآ روكذملا دمحأ نب دمحم يديس هذيملتو هبحاصل لاف «سانلا طحق

 .هب هاتأف ءهب تآ :هل لاقف ءدم رادقم تايونو تارمثو تاييبز الإ مويلا دجو ام :هل لاقف

 .اعبش مهعسوف موقلل هرشنف

 ركذ يفو «مهتامارك نم روهشم مولعم امهدادتماو تقولاو قيضلا ناكملا عيسوتو

 اوطشنو هللا اوركذو ءاورضحو ركذلل اوسلج امل مث .ليوطت كلذ نم محمل عقو ام
 «فايضألا راونأ نم ىهبأو ىفصأ دلبلا لهأ راونأ روكذملا همع نبا هذيملت ىأر ءاودجوو

 مهضعب هفشاكف ؟كئلوأ راونأ نم ىفصأ ءالؤه راونأ لاب ام هللا ناحبس :هسفن يف لاقف

 .مهعدو ىتح خيشلا ربخي ملو ءركذلاو عامسلا رمتساو «ريقفلا دي ترسكف ءهيلإ راشأو
 .ابجع تيأرل كلذ كل عقو ذإ ئتربحخأ ول هّللاو ءاربص هللا كداز :هل لاق هربحخأ املف

 ف ”يليبرحلا دمحأ نب دمحم يديس ريبكلا خيشلاب اهريغ وأ ةرملا كلت ف اورم املف
 دمحم نب دمحأ يديس دنع 0و :اولاق ؟تدصق نيأ :مط لاقو ءمهطزنأ ةلاهت ةدلب

 ينعيو «ناردألاو خاسوألا دارهسإ يف نوكي امنإ :اسناؤم مهل لاقف «يسدادلا دواد بحاص

 اهضراعف .ةوعدب هامرف راغ -مهخيش- دواد يديس كلذ غلب املف «بايثلا لساغم دارحكساإب

 مث .اليوط انامز هباشعأو هراجشأ تسييف « ”ردوأ هل لاقي عضومم تعقوف «ةمجرتلا بحاص

 ادحأ عدي ال نسحلا نب دواد ينب نم اعطاق ةسوكل يداوب نإ :يسدادلا دواد يديس لاق

 .344 :مقر ةمجرتلا رظنا (1)

 ظ .345 :مقزر ةمحرتلا رظنا (2)

 «بايثلا هيلع لسغت يدلا سلمألا رجحلا ينعبو قرضا مح ءتدارخسإ" :ايلح قطنت )3(

 .رارج تيأ ةليبق نمض تينزت قرش بونج ةيرق ىلع قلطتو

 .لالمس واديإ ةليبق نمض «سابع تيان نلاغيإو الهات نيب عقتو «"يردوأ" ايلحم قطنت (4)
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 .هتجاح ىضعي

 ةروهشم ضعب ْف مهضعبل ءاعدلا ةباجإو ةريغلا نإف .مهنم ركنتسي ال اضيأ اذهو

 كلذو .هتمجرت يف ينوتيزلا دمحم هخيش عم قورز خيشلل مدقت ام اذه ريظنو مهل ةمولعم
 .ملعأ هللاو ءعمسن اذكه «عوقولا ريثك ءيش

 .ةئامعستو نيعستلا دودح يف يح -هنع هللا يضر- وهو «ةريثك ةروهشم /هتاكربو هتامارك و
 ريقفلا دمحأ نب دمحم (343)

 هللا يضر- ناك .همع نياو هلبق يذلا ذيملت ءفرع هبو «؟”ريقفلا دمحأ نب دمحم
 .تامارك هل ترهظ ءادهاز اعرو اريخ انيد احلاص الجر -هنع

 عبار ةعمجلا موي (7ريقفلاب فورعملا يلجحلا] ىبحي نب دمحأ نب دمحم ريقفلا تام
 .فلأو نيسمخح و ةينامث ماع ىلوألا ىدامج

 يلالمسلا هللا دبع نب دمحم (344)
 يضر- ناك .افنآ روكذملا دواد نبا خيشلا بحاص ؛7يلالمسلا هللا دبع نب دمح

 لقتتاو ؛همزالو روكذملا هخيش بحص «نيحلاصلا هدابعو نيقتملا هللا ءايلوأ نم -هنع هللا

 ةرازم نايزاوتم امهاربقو ءدحاو ناكم يف هخيش عم نفدو ءتام ىتح هدالوأب هدلب نم هيلإ

 خيشلا فالسأو مهفالسأ ةبرت ف مهلكو .امهنع لصفنم ريقفلا امهبحاص ربقو «ةروهشم
 ةبرتلا كلتو ءطاوسرتو ”نصحلا مف نيب ترنمت ليزن ميهاربإ نب دمحم يديس ريبكلا

 ؛مهعمجبو نيملاصلا ىوأم اهتأب ءالضفلا ةنسلأ ىلع ةروهشم «ءايلوألاب ”[ةوشخت
 .ةميظع ةكرب اه تدهوش دقلو «مهتاومأو مهؤايحأ ةديعب دالب نم اهيلإ نووأي

 ءامهماقم ولع ىلع لدت تامارك خيشلا ىلإ ةلالمس دلب نم هلاقتنتا ببس يف ىكحيو

 .نيمآ امهتاكربب هللا انعفن

 يلاهتلا دمحأ نب دمحم (345)
 اححلاص الجر -هنع هللا يضر- ناك .يسيإ نيفد «”يلاهتلا مث ىليبرحلا دمحأ نب دمحم

 هك. 9 3 2 و وو

 .301/11 :لوسعملا رظنا (1)

 .28 :تالاجر 49 :يك ومسرلا تايفو «21 :ىليقعبلا بقانم :يف هل مجرت (2)

 .نراك ايوب قرش طييرموأ تيأ ةليبق نمض يناب لبج شماوه دنع عقت تاحاولا نم ةعومجم نع ةرابع (3)
 :ةراشبلا :يف هل مجرت ءيسياإب نفدي نأ لبق تلاكحات نم لوسوأ ضرما ةيرق نكسي ناك (4)

 .54 :تالاحر «5/3 :لوسعملا 8
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 ايبرم ءمهل امركم ءارقفلاو نيكاسملل ابحم «نيدلا يف ريمشتو مزحو مزع اذ ءانيد اريح
 وهو .ةقداص ةينو حصنب مهمدخو ءايلوألا 0 رباكألا بحص .مالسالل احصان ءادشرم

 '"[يطاوسرتلا] دواد نبا ةمجرت يف هيلإ راشملا
 فيرعتلا نع بغت هترهش هللا ءايلوأل بحللاو .مهسيئرو ءارقفلا ميعز :هيف ىليقعبلا لاق

 .نيعمجأ مهتاكربب هللا انعفن هللا لاجر مهلك هللا ف ناوخإلا نم هباحصأ امأو .هب

 لزانلا دمحأ نب دمحم يديس ؛مهيبرمو فئاوطلا خيش :”يكومسرلا هيف لاقو
 .يلالفلا مساقلب يديس دنع ىسيإب نوفدملا «ةلاهتب

 .فلأو نيرشع ماع يناثلا عيبرب هللا همحر قوت

 يسيإلا فسوي نب دمحم (346)
 هللا يضر- ناك .غزملا دمحم يديسب فرع , 7 يسيإلا غزملا فسوي نب دمحم

 امئاق ءمالسإلا ىلإ دشريو ؛ماعطلا معطي ءادهاز اعرو انيد اريخ احلاص الجر -هنع

 ةرازم هربقو «هتامو هتايح هتاماركو هنكرب /مهيف ترهظو «سانلا هب عفتناو ءنيدلا فئاظوب
 .ةروهشم هلبق يذلا ربق ءازإب

 .ةئامعستو نيعستو ىدحإ ةنس ايح ناكو

 يسبيطلا ميهاربإ نب دمحم (347)
 يثدح :"دئاوفلا" بحاص لاق ؟”يسوسلا يبيطلا ىسوم نب ميهاربإ نب دمحم

 ف دحو هنأ ريرسأ راحب ضعب نع ميهاربإ نب دمحم ”'[رونملا] درجتملا نسملا حلاصلا لجرلا
 «بئذلا سأر هبشي هسأر «همدق ىلإ هنرق نم هيلع دتما دق «ميظع نابع هيلع اليتق ءارحصلا

 ءءامسلا وحن هنع راطف «هيلع ةالصلا يف تعرشو «تمميتف ؛هتثج ردق ىلع ظلغلا يف وهو
 .تام نأ ىلإ هتوص عزف نم ضرمف «هتكرتو هتيراوف عزفم ديدش توص هلو

 .اه ةعافش ةزانحلا ىلع ةالصلا نأ اذه لد :تلق

 .ك نم طقاس (ب) .ح نم طقاس (أ)

 دبع نع ذأ نمم وهو «"تايفولا" هباتك يف درت يلا ةليلقلا تاراشإلا ضعب ءانثتساب «ةلوهجم ةيصخش (1)
 (م1665/ه1075 يلاوح هأدتبا محارتلا يق اباتك فلح .يكومسرلا زيزعلا دبعو يلالمسلا بوقعي نب هللا

 .(210 :ةملاعلا سوس 28/5 :لوسعملا :عجار) .ةافو 300 مضيو ,م1687/ه1098"هنم ىهتناو

 ْ ' .54 :تالاجر 9 :يك وممرلا تايفو :يف هل محرت (2)

 يف اضيأ هتمجرت رظنا ريرسأ يف ءاتفإلاو ميلعتلاب لغتشا مث «تومزاتب بوقعي نب هللا دبع نع ذأ (3)
 .153 :ةرفصلا
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 يسافلا ةدوس نب دمحم (348)

 ؛اليبن املاع اليلج اهيقف -هنع هللا يضر- ناك 2 ”يسافلا يطانرغلا ةدوس نب دمحم

 .مهايندو مهنيد رومأ ف سانلا هيلإ عزفو «ةديدع نينس ىوتفلاو سافب ةعامجلا ءاضق يلو
 .ابيدأ «"يبنتملا ناويد"ل اظفاح ءاهلك نونفلا يف اعراب

 يبأ نباو «نانجلاو «يرقملا سابعلا يبأ نعو ءرشاع نبا دحاولا دبع هلاخخ نع ذحخأ
 دبع يديس سلجم يف طق تسلج ام :لوقي ناكف ؛يسافلا ديز ابأ للاب فراعلا مزلو (ميعل

 .فرعأ نمل اهراك ايكاب اعشختم الإ هنم تمق الو «هريغ نع هيف تبغ الإ نمحررلا

 .اطرفم اريخأت حبصلا ةالص رخؤيو ,نييورقلا عماجب مؤي -هنع هللا يصر- ناكو

 .فلأو نيعبسو ةتس ماع هللا همحر فوتو ءفلأو ثالث ةنس دلو
 .©هيلع اقنح ناكو ؛مايأ ةثالثب هدعب ساف ديشرلا ناطلسلا لخدو

 ينانعوبلا دمحم نب دمحم (349)

 هللا يضر- ناك (©فيرشلا ينانعوبلا يلع نب روصنم نب ناميلس نب دمحم نب دمحم

 : '"نيحيحصلا" ثيداحأل ارضحتسم اظفاح «مولعلا يف اكر اشم املاع ءامظعم اخيش -هنع

 .اماع امات اعافتنا سانلا هب عفتنا «"نآرقلل" ادوحم ائرقم

 .هنم عمجبتو راصقلا نع ذحنأ نم رخخأ هنأل :هربصع لهأ ديناسأ ىلعأ هدنس ناكو

 ,00".حلسألا ديناسأب ءالحألا ةفحت" ل يشايعلا ملاس وبأ هركذ امك

 /.«يديعسوبلا يسوسلا يلع نب دمحأ حلاصلا يلولا بحصو .نانجلاو «يرقملا سابعلا

 نب دمحم هللا دبع يبأ نعو © ىلاتشفلا دمحم نب دمحأ سايعلا يبأ نع تاءارقلا ذحخأو

 رشن 2193 :بولقلا جاهتبا :يف هل مجرت ,حوتفلا باب جراح مهزرح ني يلع ةضور نيفد (1)
 0169 :تارضاحملا ,13 :ناتسبلا راهزأ «169 :ةوفصلا «166 :رردلا طاقتلا «150/2 :يناشللا

 | .7/2 :ةولسلا

 نم رمأب ساف ءاضق ىلوت امك «ةليوط ةدم اهب ماقأ ذإ «ةيئالدلا ةيوازلا عم ةميمحلا هتقالعل ارظن (2)
 .(102 :ةيئالدلا ةيوازلا عجار) .يئالدلا جاحلا دمحم

 329-346 :ليلكأإلا «233 :رردلا طاقتلا 4205/1 :يناثملا رشن 4 :ةيدابلا حنملا.:يف هل محرت (3)
 .201/11 :ةلاحك مجعم ,162 :ةوفصلا .199/1 :ةولسلا «13 :ناتسبلا راهزأ

 .باتكلا اذه نم 397 .ص يف 7 :شماهلا رظنا (4)

 .(335 :ربغ نع. مالعإلا 046 :رردلا طاقتلا 136/2 :يناثملا رشن :رظنا) .ه1015 ةنس يفوت ءغيلب بتاك (5)
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 © يسلدنألا بيعش نب ()ءرصجأو نعو 270 يبرملا دمحأ

 .ةنس نيعبسو سمخ نع فلأو نيتسو ثالث ةنس يفوتو «ةئامعستو نينامثو نامث ةنس دلو

 يلاكدلا باهولا دبع نب دمحم (350)
5 25 : َ 2 3 ١ 

 ناك .ةك ربلا ةودفلا هيقفلا ا ”يسافلا ىلاك دلا ميهاربإ نب باهولا دبع نب 5

 ذأ .سانلا هب عفتنا ءادشرم احصان «ءارقفلل ابحم افوصتم ءالماع املاع -هنع هللا يضر-

 هدوس نبا هنع ذحأو «يديمحلا دحاولا دبع و ءجارسلا ىحيو «يجيجفلا مساقلا يبأ نع

 .ةرايم خيشلاو ءيسوسلا يلع نب دمحأ يديسو

 نب لمح ] هللا دبع وبأ انخيش يوت : يراخبلا حيحصل ئراقلا نعم هباتك يف لاقو

 .فلأو نييالثو ةتس ماع (©0باهولا دبع

 يسافلا دمحأ نب دمحم (351)

 ريعو هقفلا لئاسمو ."يلصألا بجااحملا نبا رصتخم”و "كلام نبا ليهست ل ارضحتسم

 .ةعمدلا عيرس ءاعشاحخ اعضاوتم «قالخألا نسح ءاغيلب احيصف «كلذ

 ديشرلا هلقن مئ ءهتريس تدمح و لدعف «ةدم اهءاضق دلقتو نوتيزلا ةسانحم نكس

 .نييورقلا عماج ةبطحخو ىوتفلا هالوف 00 سف ىلإ

 هيبأ معو «يسافلا يبرعلا يديس همع نعو «ميعنلا ىبأ نباو ءرشاع نبا نع ذحنأو

 روكذملا همع ”دصارم" حرشو .اهيف عربو يضاقتلا نب ديز يبأ ىلع اهعمجف «تاءارقلاب

 . س .ت نم طقاس ب .ةوفصلا نم حيحصتلاو .دكمح :خسنلا عيمج يف (أ)

 .433 :مقر ةمجرتلا رظنا (1)

 تاءارق يف ةعنصلا ناقتإ" :هامس فيلأت هل «يتايزلا نسحلا نع ذحعأ ءعبسلا تاءارقلا يف عراب هيقف (2)
 .(46 :رردلا طاقتلا ء136/1 :يتاثملا رشن :رظنا) .م6-1607/ه1015 يفوت ."ةعبسلا

 :يناشملا رشن :يف هل مجرت «سافب ةباطخلاو ىوتفلاو ةعامجلا ءاضق ىلوت «يئازتشملا ةرسأ نم (3)
 .286/3 :ةولسلا «142 :ةوفصلا «88 :رردلا طاقتلا 0/1

 3-5 :ةيدابلا حنملا «.194 :رردلا طاقتلا 2 :يناثملا رشن 2288 :بولقلا جاهتبا :يف هل محجرت (4)

 .42/4 :فاحتإلا ,330/2 :ةولسلا «170 :ةوفصلا 2338 :ليلكألا

 لوح تاشقانم راوزملا نود مح اهيضاق نيبو هنيب تعقو ثيح ,م1666/ه1077 ةنس كلذ ناك (5)

 .(177 :رردلا طاقتلا رظنا) .م1675/ه1086 ةنس امهزع ىلإ ديشرلا يالوم ناطلسلاب ادح امم «ةلزان
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 .رفيس يف هجزم افيطل احرش ”ليلخ رصتخم" حرشو «قطنملا يف همظن حرشو «نيحرش
 .فلأو نينامثو عبرأ هللا همحر يفوتو
 يوارغملا كرابم نب دمحم (352)
 حيرض يف امامإ -هنع هللا يضر- ناك .كراشملا هيقفلا «"”يوارغملا كرابم نب دمحم

 رداقلا دبع دمحم يبأ نع ذخأو .نييورقلا قو .هيف ظعوو هيف سردو ؛سافب سيردإ انالوم
 (©"تاعءارقلا ىلع ةيلاد ةموظنم" هلو .انطف ايكذ ناكو «هسورد ئراق ناكو .ىسافلا

 .فلأو نيعستو نيتتثا ةنس ٍقوتو «فلأو ةرشع عست ةنس دلو
 يلاتشفلا يبرعلا دمحم (353)

 .نونفلا ف اكراشم املاع -هنع /هللا يضر- ناك ؟يلاتشفلا دمحأ نب يبرعلا دمحت
 ديوجتلاب ةمات ةفرعم هل .امهريغو رداقلا دبع دمحم يبأو ءيضاقلا نب ديز يبأ نع ذخأ

 .عروو مات دهزو عضاوت عم ءمسرلا ماكحأو ءادألاو
 ةقيثولا هقحتست ام ذخأ ةرجأ ةقيثولا بحاص هاطعأ اذإ ءلودعلا طاسب ف سلجي ناكو

 (”ىبأف ارارم ءاضقلاب بلوط دق ءايندلا بابرأو ةملظلا نع اضرعم ءاهبحاصل يقابلا درو

 .فلأو نيعستو نيتنثا ةنس هللا همحر يفوت
 يقرشلا يطعملا دمحم (354)

 ناك ؟9يقرشلا دمحم يديس حلاصلا يلولا نب قلاخلا دبع نب يطعملاب بقلملا دمحم
 .اعرو افشقتم ادهاز اهيقف هنع هللا ىضر

 دبع دمحم يبأ نع سافبو ؛”يلمتلا ميهاربإ نب دمحم يديس نع شكارم. ذأ
 بتكلا لئاوأو .ءفوصتلاو ثيدحلاو ييللازغلل "ءايحإلا"و ريسفتلا هيلع عمم ءيسافلا رداقلا

 «190 :ةوفصلا «289 :بولقلا جاهتبا ,222 :رردلا طاقتلا 20/2 :ينافملا رشن :يق هل مجرت (1)

 .287/3 «88/2 :ةولسلا
 62 :مقر تينرتب ةيبوجحا ةنازخخلاب ةححسنو «(503 :مقر .ع .خ .م) اهنم ءاتيب 143 يف عقت (2)

 .نانجلا سار دجسمم سيردتلاو ةمامإلا ىلوت ءيسويلا نسحلاو رصان نب دمحم نب دمحم نع ذأ (3)
 .314 :رونلا ةرجش 190 :ةوفصلا «223 :رردلا طاقتلا 2297/2 :يتاثملا رشن :يف هل مجرت

 |] .298/2 :يناثملا رشن يف ءاضقلا ةطح نم هفقوم رظنا (4)

 ةيوازلا .190 :ةوفصلا «222 :رردلا طاقتلا 2 :يناثملا رشن يف كلذك هتمجرت رظنا (5)

 .13 :شماهاب اهيلع لاخلا رداصملا عم 100 :ةيواقرشلا

 .11 كرقلا نم يناثلا فصنلا يف شاع نييبتكلا عماجي ةباطخلاو سيردتلل ردصت .فوصتم ملاع (6)

 .(62/4 :يشكارملل مالعإلا عجار)
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 نع -هنع هلل يضر- ةمجرتلا بحاص ذحأ دقو .هتايورم عيمجو كلذ عيمج ُْق هزاجأو «ةتسلا

 "هتسرهف" يف يسافلا رداقلا دبع نب ديز وبأ هركذ امك «ةطساو الب ةظقي مالسلا هيلع رضنلا

 .فلأو نيعستو نيتتتثا ةنس يناثلا عيبر يف يفوت
 يرغضملا دمحأ نب دمحم (355)

 اهيقف -هنع هللا يضر- ناك ' 'ميركلا دبع نيا فرع «يرغضملا دمحأ نب دمحم

 هبحص «رداقلا دبع يديس نع سافب ذحأ .ةقداص لاوحأ اذ كمظعم اخيش اكسان ءاذاتسأ

 .سردلا سلجم يف لالا هيلع درو ارو «ليللا مئاقو ءراهنلا مئاص «هتيواز مزالو

 نم اهنم عزف ةحيص حاصف م روك ذملا هخيش سلجم ف ةرم هيلع درو
 سوؤفلاب نورفحي اسان تيأرف ؛مون "”[ةنس] تذحأ مث :كلذ رضح نم 02 لاق ءرضح
 دق خيشلا هجو تيأرف تهبتناف «دمحم وبأ خيشلا هيف فقو يذلا عضوملا يف ا””[يحاسملا]

 .تامو ضرمف «ةيوازلل جرح موي رخآ مويلا كلذ ناكف ءرفصا
 .فلأو نيعستو ةتس ماع ةيوبنلا ةفرشملا ةنيدملاب ةمجرتلا بحاص يفوت

 يكوتشهلا ميهاربإ نب دمحم (356)
 ف رحبتملا /خيشلا ,«””ىسوم نب ميهاربإ نيب نم «”يكوتشهلا ميهاربإ نب دمحم

 .لوصفلاو عورفلاو ,لوقنملاو لوقعملا
 همزالف ءارهام اربحو ءارخاز ارحب لوقعملا يف هدجوف شكارمم يسويلا ىلع وبأ هيقل

 عماوجلا عمج"و ءيسونسلا خيشلل ةيمالكلا فيلاوتلا هنع ذمخأو «ةلاكدل هعم جرخو

 .هب عفتناو «كلذ ريغو «"ليلخ رصتخم"و :"يفارقلا حيقنت"و ءيكبسلل
 يلاسي ال ءادلج ايوق الماع املاع «ءاملعلا رودص نم اردص -هنع هللا يضر- ناكو

 وأ ءاضقلل هنتيالو ف مئال ةمول هللا ف فاخي ال ,مزععو مزحو نيتم نيد اذ ءرمألا ةالوب
 .هبوث ةعمشلا بهل سمف هئابخ يف ءارمألا ضعيب ىلع اموي لخد .كلذ ريغ وأ ىوتفلا

 قدص :اهفاشم خيشلا هل لاف «ةرحألا لبق ايندلا يف رانلا :كتآدب :هل ابعادم ريمألا لاقف
 0000 ل + جل 7
 .حسملاو 34 بر . ةيمش ع 56 م )0(

 . 199 :ةوفصلا عجار )1(

 طاقتلا (338/2 :يناثملا رشن (303 :دئاوفلا ,303 :تارضاحملا «446 :يزوحأ ةسرهف :يف هل محجرت (2)

 .39 :تالاجر (32 :يكومسرلا تايفو 2347/5 :مالعإلا «202 :ةوفصلا «237 :رردلا

 .ةكوتشه ةليبق ءكليم تيأ ىرق نم (3)

-304- 



]238 

 هلقن مث .ارجح همقلأ امنأك :"'”«6رانلا ُمكَّسَمَتف اوُمَلَظ َنيِذْلا ىلإ اونك رت الوإ# :ميظعلا هللا

 :اهئاملع نع ذعأو ءرئازجلل لحر مث ءشكارم خايشأ نع -هنع هللا يضر- ذأ

 اهمالعأ نع ذخأو سافل عجر مث (©ةواوز لابج ءاملع ىقلو .هريغو ةرودق ديعس خيشلا

 .هريعو يسافلا رداقلا دبع دمحم يبأ

 هدئاقع فرعي ال يذلا يماعلا هءاج اذإ -هنع هللا يضر- ناك :ةبيجع ةتكن

 ءانب الصأ امكنيب حاكن ال ذإ !كيلع ءيش ال :هل لوقي «ثالثلا قالطلاب نيميلا يف هيتفتسي

 ملسأ اذإف .لطاب رفاكلا قالطو :يأ ؛كلذ هنع عاشو «نمومم سيل رفاك دلقملا نأ ىلع
 .ديدج حاكنب اثالث هتقلطم دري نأ زاج هتديقع فرعو

 فيرشلا يساملجسلا هللا دبع نب دمحم (357)
 -هنع هللا يضر- ناك 2 فيرشلا يساملجسلا رهاط نب ىلع نب هللا دبع نب دمحت

 يف هسلجم مزالو «يسافلا رداقلا دبع دمحم يبأ نع ذحأ «ملعلا نونف يف اكراشم املاع

 :ةروعو "7 ناطلس خيشلاك ؛خياشملا يقلو جحلل لحرو .امهريغو ثيدحلاو ريسفتلا

 يف أرقت هدلاو نع اهاقلت ةظيفح ةمجرتلا بحاص اندافأ :"هتلحر" يف ملاس وبأ لاق
 ىلإ ةرشع عبسو :«#ميظعلا# ىلإ ةرم ةرشع /ثالث "يسركلا" ةيأ ىهو «فونملا لحم

 «ميحرلا نمحرلا هللا مسبإ» اهعم #سي9» ةروس ىهو أرقت ىرخأ ةظيفحو «©نودلاحإ»

 .ةرم ةرشع ىدحإ

 .فلأو ”[نينامثو] ةعست ماع نوعاطلا يف هللا هم ر يوت

 يئالدلا دمحم نب دمحم (358)

 .ريبكلا ةمالعلا ملاعلا هيقفلا «طبارملاب فرع «2يئالدلا ركب يبأ نب دمحم نب دمحم

 .نييالثو :ك ١(

 .113 :دوه (1)

 .(155/3 :نادلبلا مجعم رظنا) .سلدو ةياجب نيب رئازجلا ةنيدم قرش عقت (2)

 .13 :شماهملا 524 :ةيركفلا ةكرحلا يف هتمجرت رداصم رظنا (3)

 .740 :مقر ةمحرنلا عجار (4

 يف سيردتلاو ةباطخلاو ةمامإلا ىلوت «يسافلا يبرعلا دمحمو همامعأو هيبأ نع يا ةيوا رلاك لأ 3
 :يناثملا رشن 2166 :تارضاحملا 2 :يسويلا سرهف :يف هل مجرت .ةيوازلاب مظعألا دجسملا

 .27/7 :يلكرزلل مالعألا 287 :ةيئالدلا ةيوازلا 90/2 :ةولسلا 207 :رردلا طاقتلا 7/2
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 .ثفانلا ثحابلا مامحلا مامإلا :ةاحنلا ةمئاحخ :هيف يسويلا يلع وبأ لاق

 حرش .نونفلا عيمج يف اكراشم «ةيبرعلاو وحنلا ملع يف امامإ -هنع هللا ىضر- ناك

 حتف" هامس 2"فيرصتلا ملع يف فيرعتلاو طيسبلا" حرشو ءالفاح احرش 2””ليهستلا"
 ,ديياقتو هريغو "ةيبرعلا ملع ف ةبوجأ" هلو (2"نيمرحلا مامإ تاقرو حرش"و ؛"فيطللا
 تمس عم «ارثنو امظن ءاشنإلا يف قئار عراب ملق هلو ؟”ةبيجع ةيظعو بطن هلو

 .ةءورمو ةيلاع ةمهو ةهازنو
 ابطخ عمج دق ةمجرتلا بحاص تدجوف «ةيركبلا ةيوازلا تلد :يلع وبأ لاقو

 فئاطقلا ةظفل يبوتكم ف عقوف «ظرق نميف انأ تنكو ءدحاو ريغ اهيلع هل ظرقو ؛ةيظعو
 فئاطقلا فرعأ ال انأ :لاقو ؛ييكبت مارو «ةمجرتلا بحاص يلع ضزتعاف ؛©”[فئاطللا]

 وه :لاقف .ةفوطقم ىنعمك. ةفيطق عمج انه فئاطقلا نإ :هل تلقف «تاش ورفملا هذه الإ

 الف «'”””[اهنولمعتسي] ةصوصخم ظافلأ مهدنعو رايتخالا مهل ءابدألا نأ الإ ةغللا يف حيحص

 : هتاماقم" قف يريرحلا لاق :هل تلقف .ةغللا يف عقي ام لك مهدنع بكتري

 ٍفراَع لك ىَدَل ىَوْلَحْلا َنِمذَلَأ َةَهاَكفْنِم ْمُكَنْدَوَر ام ذأ ىَلَع
 تنك :لاق هنأ -هنع هللا يضر- هلئاوف نمو .ةملكب نععجاري ملو .لجخو ههحجو نولتق

 :لوقت يهو ءاهتريقع عفرت انب ترم ةيبارعأ زوجعب اذإو ءالوزن زاجحلا برد ف يدلاو عم

 ” نينوي بانا ان رة لا
 .هنامز ريغ ف برعلا مالك نم عمس امم ابجع اهفلخ لورهي يبأ ماقف .ةدوقعم فاقب

 باهشلا /:مهنع ذأو ءرصمو زاجحلا خياشم كلذ هرفس يف -هنع هللا يضر- يقلو

 .ك نم طقاس (ب) .ت نم طقاس ()

 .(298 :ةيئالدلا ةيوازلا رظنا) .تادلحم 4 ف ”ليهستلا حرش ف ليصحتلا جئاتن" :هام (1)

 .م1898/ه1316 ماع رجحلا ىلع عبط :"فيرصتلا ملع يف فيرصتلاو طسبلا ىلع فيطللا حتف" (2)
 .ك 276 :مقر .ع.خ.م :اهنم .”تاقرولا يناعم ىلإ ةاقترملا ج راعملا“ :هامس (3)

 .(قباس ردصم) "ةيظعولا بطخلا يف ةيركبلا ةكربلا" :اهنم (4)
 .ك 3179 :مقر .ع .خ «"لئاسرلاو حدملا ف لئاسولا ةرهز" :هل (5)

 .ليوطلا نم (6)
 .لماكلا نم (7)
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 نع ساف يو .مهريغو «يلسماربشلاو «يدركلا ميهاربإ خحيشلاو تافشلا" حراش يدنفألا

 امل هنأ -هنع هللا يضر- ةيبدألا هفئاطل نمو .رداقلا دبع دمحم يبأو ءيسافلا يبرعلا يديس

 ءاملعلا عم هينأي خيشلا نأ ىري ناطلسلاو «ديدجلا سافب هتكلمم راد يف ءاملعلا ةلمج يف هيلع

 :رعش تيبب اموي هل ناطلسلا ضرعف «هلهأب عنص امل ةبحم ال اهرك

 () دب هِقاَدَص نِماَم ُهَلاَوُشَع ىَرَيذأ ٌرُحلا ىلع اًينذلا دكن ْنِمَو
 ءالقاع هودع نوكي نأ ءرملا ةداعس نم نإ ءريمألا هللا حلصأ :لاقف خيشلا هل نطفف

 .فلأو نينامثو عست ةنس سافب هللا همحر يفوت .هعزنم ةقاطلو «هتهيدب نورضاحلا نسحتساف
 ينادورلا ناميلس نب دمحم (359)

 لحر مث ءاهب أشنو تندرتب -هنع هللا يضر- دلو .©ينادورلا ناميلس نب دمحم

 لحر مث ؛ةساملجسل لحر مث ءانامز رصان نبا مامإلا اهب مزالو «ةعردب ملعلا بلطل
 لاقق ءيسلدنألا نعم هللا دبع نب دمحم نب دمحم يديس هللاب فراعلا خيشلا اهب يقلف سافل

 .كيوبأ رطاخب ذحأت ىتح كدلبل عحجراو ةئيحلاو ةمكحلا ملع يطاعت كنع عد :هل

 .هيدلاو نذإ الب جرح ناكو «مولعلا كلتب اينتعم كاذ ذإ -هنع هللا يضر- ناكو

 ديعس نب دمحت هللا دبع ابأ مزلو «شكارمل عجرو .هاعدوف هنع ايضر ىتح هيوبأل عجرف

 لحترا مث ؛هتعنصب توقتيو سيمخلا موي زرخي ازارحخ ناكو .ديرملا دمحأ سابعلا ابأو ّيغرملا

 ذمحأو ءانامز اهب ماقأف رئازجلا ىلإ لصو نأ ىلإ "[دالبلا] ف لقتني لزي ملف .شكارم نم

 :لاق .نيحلاصلا ءايفصأ نم الحر اهيف مزالو ءاهئاملع نم هريغو ةرودق ديعس يديس نع
 :يىل لاق هدنع تسلح املف «هتتجف دالبلا نم هجوتأ نيأ ردأ لو اموي يسفن يلع تقاضف

 ىلإ قافآلا يف لاح نأ دعب هب رمألا لآف ,ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا دنع نوجسم تنأ

 ال ؛«سانلا نع الزعنم تاضايرلا ضعب اهب نطقو «حلاصلا لاق امك ةفرشملا ةنيدملاب رواج نأ

 يف ةبيه كلذب هل تأشنف ءدحأ هاري ال رثكأ وأ ارهش هباب قلغأ ارو ءاليل الإ جرخي

 .ةصاخلا دنع سومان هل /لصحو «بولقلا

 .نادلبلا : س نك )ع(

 1 ين و «ليوطلا نم (1) .ىنتملل وه .ليوطلا نم (1
 9 :ةيدابلا حنملا «229 :رردلا طاقتلا :314/2 : يناثملا رشن «30/2 :ةيشايعلا ةلحرلا :يف هل مجرت (2)

 (204 :رثألا ةصالخ 2317/1 :سراهفلا سرهف (320/5 :يشكارملل مالعإلا 2196 :ةوفصلا
 .22/7 :يلكرزلل مالعألا
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 مويلا سانلا ةين نإ :لاق !ةدافإلاو ملعلا سيردت تكرت دق :كلذ يف هل ليق اذإف

 امم دشأ يف تعقو مهتيهن نإف «ريرحلا مهسابل يف بلاغلا اضيأو «داسفلا اهيلع بلاغلا

 .مهنارجه نم يلع بجاولا تكرت مهتطسابو تكس نإو «هيف اوعقو
 نم الإ لكأي الو «تاهبشلا نع اعرو «نيدلا ف ايوق ادلج -هنع هللا يضر- ناكو

 .ةاقاسملا ْق مهتلماعم داسسفل :لاق !ةنيدملا رع نم لكأي الو هدي لمع

 بيجعلا زرطلا اميسال ,ةمهملا فرحلاو عئانصلا بلاغ نسحي عانص دي هلو

 ربجي ناكو .ةحاحزلاو ةرارحلاو ةزارخلاو بتكلا ريفستو «ةبيجعلا 2'[ةنقتملا] ةغايصلاو
 .هرابجبا ةبوعص عم جاحجزلا عادصنا

 عدتبي ؛ءءاكذلا ةلعش نم ةلعشو ةنطفلا يف رهدلا ةبوجعأ -هنع هللا يضر- ناكو

 نع ئغت ةئيهلاو تيقوتلا ملع ف ةبيجع ةعفان 1 ع دبأ دقو .دحأ اهيلإ يدتهي ال عئانصلا

 رئاودلاو ؛:ةسوسحم اهيف ءايشألا نوكل ءاهتلوهس عم ةئيهلاو تيقوتلا ينف يف ةلآ لك
 .دالبلا رئاسل حلصتو ةدهاشم ةئيحلا يق ةمهوتملا

 (©داجأو اهيف فلأو ؛ميجنتلا ملع عاونأب افراع -هنع هللا يضر- ناكو

 هنأ يرئازجلا ينانعوبلا دمحأ نب بيطلا يديس ينربخأ :هنع هللا يضر لاق :ةدئاف

 تأدتبا ينإف «ةلمسبلا دعب "هللا ىلصو" نم واولا امأ :هصن ام بويأ نب دمحأ يديس طخب دجو

 .واو ريغب "هللا ىلص" :تلقف .يرئازجلا روصنم نب دمحم يديس ىلع "ةلاسرلا" ةءارق

 يديس ىلع "يراعبلا" ةياور تأدتبا امل ينإف «واولاب هللا ىلصو" لق :يل لاقف
 .واو ريغب "هللا ىلص" :تلق .يبلاعثلا نمحرلا دبع

 :ةياجبب ةعمج يبأ يديس ىلع ةمتخلا تأدتبا ال] ينإف «واولاب "هللا ىلصو" :يل لاقتف

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيأر ”7[ينإف «واولاب "هللا ىلصو" :يل لاقف "هللا ىلص" :تلق

 نمحرلا هللا مسب :تلقف «يل نذأف /«"نآرقلا" هيلع أرقأ نأ هتنذأتساف ؛مونلا ف ملسو [241]

 .واولاب "هللا ىلصو" :لق :ملسو هيلع هللا ىلص لاقف ءدمحم يديس ىلع هللا ىلص ؛ميحرلا

 .تئش نإ يشايعلا ملاس يبأ "ةلحر" رظنا ؛ةريثك ةبيجع هنساحمو هنع هللا ىضر هرابخأو

 .س نم طقاس (ب) 0 .ةيقنلا :ع «تاءح ()

 ٠ .39/2 :ةيشايعلا ةلحرلا ف ةلآلا فصو رظنا (1)

 رظنا) ”بالرطسألاب لمعلا يف بابلألا يلوأ ةفحت"و "بالرطسألا يف بالطلا ةجهب" :اهنم (2)

 .(49-57 :1990 .طابرلا ءينادورلا ناميلس نب دمحم :ديزوب دمحأ :هتافلؤم ةحئال
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 .فلأو نيعستو سمح ةنس يف هللا همحر فوتو
 ةرايم دمحأ نب دمحم (360)

 يزابلا لياجلا ظفاحلا هيقفلا «ةودقلا مامإلا ءيسافلا '”ةرايم دمحأ نب دمحم

 .هب فيرعتلا نع ئغت هترهش «ةديفم فيلآت وذ ءلصحملا ققحملا «نقتملا ننفتمللا ءبهشألا

 يرقملا خيشلا تسلاج اذإ :لوقي ناكو «يرقملا سابعلا يبأو ءرشاع نبا نع ذأ

 ىلإ ريشي ءالكشم هلك هتدحو رشاع نبا خيشلا تسلاج اذإو ءاحضاو هلك ملعلا تدحو

 .ثحبيو كحيو دقني رشاع نباو ءدقني الو لقني اظفاح يرقملا نوك
 2 نيعملا شرما ىلع ريغصلاو ريبكلا ناحرشلا" -هنع هللا يضر- هفيلأت نمو

 ةيمال حرش"و (7"مصاع نيا ةفحت حرش"و ."باطحلا رصتخم يف باطوألا ةدبز"و

 لييذت"و ؛دئاوز عم رجح نبا ةمدقم اهيف رصتخا 2”يراخبلا ةيشاح"و «7"قاقزلا
 .كلذ ريغو 2 7"نيملسملا نبي ةقرفتلا ةمرح ىلع نيرتغملا هيبنت"و «27"هحرش"و 2 2"جاهنمل
 .اريخ مالسإلا نع هللا هازج ءمعو همولعبو هب عافتنالا لصح دقو

 ىذأ ىلع ارباص «هنأش ىلع البقم ءادهاز اعرو افشقتم -هنع هللا ىيضر- ناكو

 .احوصن احوفص «ةمهلا ىلاع .هل ةدسح

 9 ليوطلا بردلاب نفدو ءفلأو نيعبسو نينثا ماع -هللا همحر ح قوت

 يناوطتلا تاشخم دمحم نب دمحم (361)

 -هنع هّللا يضر- ناك .انطو (190يناوطتلا «لصألا ينواشفشلا ناشخم دمحم نب دمحم

 .17 :شماهلا 371 :ةيركفلا ةكرحلا ف هتمجرت رداصم عجار (1)

 ىلع عبط ؛"نيدلا مولع نم يرورضلا ىلع نيعملا دشرملا حرش يف نيعملا دروملاو نيمشلا ردلا" :هامس ريبكلا (2)

 .ه1283 رجحلا ىلع عبط «نيمثلا ردلا رصتخم :ريغصلاو .ةحفص 228 يف م66-1867/ه1283 رجحلا

 .رصمو سافب ارارم عبط «"ماكحلا ةفحت حرش يف ماكحإلاو ناقتالا" :هامس (3)
 .ةحفص 416 ف م1881/ه1298 رجحلا ىلع عبط ؛"قاقزلا ةيمال حرشب قالخلا ملعلا حتف" :هامس (4)

 يراخبلا حيحصل ئراقلا نيعم" :هامس (5)
 .م1888/ه1305 رجحلا ىلع عبط «"بحتتملا جاهنملا لييذت" :ب فرعي (6)

 .ه1298 «قرزألا يبرعلا ةعبطم ."ةقفصلا لئاسم ضعبب ةقفرلاو باحصألا ةفحت" :هاهس )7(

 .عومجب نمض 7248 :مقر .م:خ طوطخم هنم (8)

 .(8 :شماشا [53 :رردلا طاقفتلا) .نييورقلا ساف نم .نيراطعلا برق سيقلا ةبححر يف عمي ©.

 .65 :ةوفصلا يف هل محرت «ناوطت نطوتسا مث ,نواشفش نم هلصأ ءفوص (10)
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 مزلي ناكو .اريسفتو اثيدحو اهقفو انايبو اقطنمو اوحن ءىتش مولع يف اننفتم ءالماع املاع

 (!7ييةهبونذب اوفرتغا َنوُرخخآَو 9 :ىلاعت هلوق يف ةينملا هتكردأو .ريسفتلا
 أو نس ولا ماع حبصلا ةالص ف دحاس وهو هللا همححر قوت

 يشايعلا ركب يبأ نب دمحم (362)

 هللا يضر- ناك .يشايعلا ملاس يبأ ةمالعلا دلاو ؛©يشايعلا ركب /يبأ نب دمحم

 لافذأ دمحأ سابعلا يبأك مهبحصو خياشملا رباكأ كردأ .انيد اريخ املاع اح اص اخيش -هنع

 .هب اهاصوو «هنع اهأسو همأ هتراز نكل «هقلي لو يروسيملا بيطلا يبأ يديسو «يعردلا

 .هيملعو مالسلا هل يئرقأ :اهل لاقو

 نب دمحم هللا دبع وبأ لضافلا خألا انثدح :لاق يسويلا ىلع يبأل "”تارضاحملا' فو

 يبأ نب دمحم يديسب تررمف «ةرم تاذ ةلبقلا دالب ىلإ ترفاس :لاق «يوافرعلا دوعسم

 :رعاشلا لوق الثمتم دشنأ مث «ئم ابيرق دعق جرخ املف ؛هروزأل تلخدف ,يشايعلا ركب

 © ساب ْنِم ٍةرورَضلا َدنِع اجاب امو  ُمُهَّلِصَو فلآ تنك اسانأ تْوفح

 اي :هل لوقي وهو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا عم يئر هنأ هتوم دعب هتامارك نمو
 لو ؛هبتناف ءىحضألا ديع :مالسلا هيلع هل لاقف ءيدالوأب كدلو لعف ام رظنا هللا لوسر

 ىنعم اوفرع ديعلا موي ديشرلا تام املف ءليلقب ىحضألا ديع لبق كلذو «كلذ ىنعم ردي

 © .هدالب نع مهالحأ ديشرلا ناكو .مهرايدل اوعجرف ءايؤرلا
 .فلأو نيتسو عبس ةنس هللا همحر خيشلا يفوتو

 .102 :ةبوتلا (1)

 :ليلكإإلا ,139 :رردلا طاقتلا «216/1 :يناثملا رشن «128 :تارضاحملا 295 :رثألا ءافنقا يف هل مجرت (2)

 .508 :ةيركفلا ةكرحلا 64 :ةيئالدلا ةيوازلا 135 :ةوفصلا «33]

 .ةعردو ةساملجس نطوم ثيح قرشلا ىلإ سلطألا لابج فلخ عقت ىلا تالاحببا ىلع قلطت (3)

 > .ليوطلا نم (4)
 ْلو ءساف ىلإ زيز عبانم دنع ريبكلا سلطألاب ةنئاكلا ةيشايعلا ةيوازلا ناكس ديشر ىلؤوملا برغ (5)

 ايحألا :يشايعلا رمع نب هللا دبع :رظنا) .ليعامسإ ىلوملا دهع يف الإ اهيلإ عوجرلاب مهل حمسي
 .(58-68 :ةيئالدلا ةيوازلا «(29-30 ةقرو :(1433 :مقر .ع .خ .م) شاعتنالاو
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 رشع يناثلا نرقلا لهأ

 يسافلا يدهملا دمحم (363)

 دلو ء«قئوصلا حاصلا هيقفلا 2” يسافلا فس وي نب ىلع نب دمحأ نب يدهملا لدمح

 .فلأو نيثالثو ثالث ةنس رصقلاب

 هللا دبع ىبأ هلاخو هيبأ ىلع أرقو .ةنايصو فافع ف أشن -هنع هللا يصر ناك

 سابعلا يبأ نع ذخعأو «ءسافل لحترا مث «لوقنملاو لوقعملا يف عربو ءيسافلا دمحأ نب دمحم

 .مهريغو يسافلا رداقلا دبع دمحم يبأ همعو ءيرومزلا سابعلا يبأو ؛«لالج نبا

 ليللا يف موقي ناكو .ةنسلا عابتاو تادابعلا يل دهتجاو .هنس رغص ب عربو بحبو
 .ةريثك راكذألا نم داروأ عم بازحأ ةرشعي

 مهاالا لكأي ال ناكو .عمدلا عيرس اميقر ىاكب اعوشحت - هنع هللا يضر- ناكو

 هيلا ل هذهي اوناكو ىكولملا /اياده لبقي الو .ةهبش هلام يف نمل خسني الو ,خسنلاب هذي لمع

 مهتاماركب اعلوم «نيحلاصلا لاوحأب املاع «ةبحما ديدش ابحم -هنع هللا ىضر- ناكو

 .اهقئاقد ىلع اصاوغ «ةيفوصلا مولعب افراع ؛مهريسو

 هبحح ناكو ءانامز ةيفخملا هتي هازب ةيبحص و -ةنك هللا يصر يسلدنألا نعم نب هللا ذيع

 .انديدش ابح

 ؛ةثالثلا "تاريخلا لئالد حورش" :اهنم «ةعفان ةديفم فيلآت -هنع هللا يضر- هلو

 دمحم أن ديس رحخءافم رهاوج ن ٠ ف (”ءدضنملا] دقعلا اهنم اهنهو لو 1 طسولاو ريبكلا

 .دقتنملا :ع ف ()

 5 شماها 18 :ةيولعلا ةلودلا دهع ىلع ةيبدألا ةامحلا : ف هتمح رت رداصم رظنا (1)

 ىسع ريبكلا يف امل ديرجتلا" :ب فرعيف طسولا امأ ؛نيأزج يف وهو «"رايخألا ةفحت" :هامم ريبكلا (2)

 وهو . تارسملا علاطم" :هامس ريغصلاو . .ع 4 :مقر .ع .خ ةحخسن هنم «'ةيزملا نم ريغصلا

 .ع وبطم
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 لوألا ديس ةريس يف رخافلا رهوجلا طمس"و ,77"جاتلا بحاص ربخخ نم جاتحملا ةيافك"و

 لهأ ةفحت"و «”"عابتألا نم امه امو عابتلا"و يلوزجلا رابخأ يف عامسألا عتمم"و ,"رخآلاو
 نآرقلا فقو ف فيلأت"و « ””كسانملا ف فيلأت"و «0"ةيلوزجلا ةفئاطلا ديناسأب ةيقيدصلا
 .كلذ ريغو «"ةلغلا ءافش"و ,("برعلا باسنأ ف فيلأت"و :7”هيظعلا

 نم ؟[اييرق] نفدو «فلأو ةئامو عست ةنس نابعش نماث سيمنملا موي هللا همحر يفوت
 وبأ خرؤملا هيقفلا اهيف فلأ «ةريثك هللا همحر هرابخأو هتاماركو .يسافلا نساحملا يبأ ةضور
 .همحر و هل هللا ناك «(يناسغلا ريزولا باهولا دبع نب دمحأ سابعلا

 يسافلا رداقلا دبع نب دمحم (364)

 نم -هنع هللا يضر- ناك .ةمالعلا ملاعلا مامإلا « ”يسافلا رداقلا دبع نب دمحم
 عيبر نم رشع سمانلا ةعمجلا ةليل سافب دلو «نيفراعلا لمكلاو «نيلماعلا ءاملعلا نايعأ

 .فافعو ةنايص يف أشنو «فلأو نيعبرأو نينثا ةنس يوبنلا

 يبأو همعو هدلاو نع وحنلاو «هريغو يضاقلا نبا ديز يبأ نع "نآرقلا" ذحخأو
 .مهريغو «''"””ينوهرزلا نسحلا يبأو .يرومزلا سابعلا

 .نيميب :ح م ء.ت 6 0

 .ريغص رفس ف ةريسلا ف باتك وهو «جارعملاو ءاوللاو جاتلا بحاص ربحخخ نم جاتمخا ةيافك (1)
 .ع 9 ىلوألا ةعبطلا ءدارم ميركلا دبعو يكوارمعلا يلا دبع قيلعتو قيقحت (2)

 .ج 6 :مفار .ع.خ ةحخمسن اهنم «ءقورز دمحأو يلوزحلاب ةلصتملا ديناسألا نمضتي (3)

 ةايحلا رظنا) .كسانلا نم مهملاب كسانلا ةفحتو ,ءكسانلا نم يرورضلاب كسانلا ةنوعم :اهنم (4)

 .(140 :ةيولعلا ةلودلا دهع ىلع ةيبدألا
 .(139 :هسفن عجرملا «"ءارقلا فقو يف ءارغلا ةردلا" :هامس (5)

 .(هسفن عجرملا) ."برعلا باسنأ ْف برطلا يعاد" :هامس (6)

 .(81/3 :رشنلا رظنا) ."ةباحسلا هيزنتو ةلملا لوأ ناركسلا مكح نم ةباحسلا عاشقناو ةلغلا ءافش" :هامم (7)

 هباتك فرعيو :م1733/ه1146 قوت .فوصتلا يف هبلغأ ايبدأ اجاتنإ فلخ ءقوصو بيدأ هيقف (8)

 رشن :عجار) .يسافلا يداهملا ييديس نساحمم. يساقلا بلقلا ءالج :يسافلا يدهملا دمحم نع

 .(215 :افرشلا وخرؤم 299/2 :ةولسلا «360 :رردلا طاقتلا .364/3 :يناثملا

 :راونألا ثحابم :215 :ةوفصلا «292 :رردلا طاقتلا «151/3 :يناثملا رشن :يف كلذك هل مجرت (9)

 .182 :سراهفلا سرهف 118/4 :يماسلا ركفلا «316/1 :ةولسلا 0
 ما662/ه1072 فوت .يساملجسلا ريبزلا نب ىلع نع ذحأ ,يوغلو يوحن هيف :ينوهرزلا ىلع (10)

 .(121/2 :يناثملا رشن عجار) .نواشفشب
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 نيزلاك ؟'همالعأ هب يقلو قرشملل لحرو ؛مهريغو رابألاو لالج نباو هيبأب هقفت
 '””هوزاجأف ؛مهريغو ءيشرخلاو ,يلسماربشلاو «يلبابلاو ءيروزرهشلاو «يربطلا

 افصنم «بولقلا يف امظعم «بناجلا نيل ءقلخلا لهس اعضاوتم -هنع هللا ىضر- ناك و

 ططخلا هيلع تضرع .ةمهلا يلع اركاذ ءاكسان ادباع ءسيردتلا ىلع ابظاوم ادشرم ءاعبتم

 /.مهبتك و موقلا مولعو ريسفتلاو ثيدحلا ىلع هرمع رخخآ رصنقا مث ءاهيلإ تفتلي ملو اهنم فنأف
 !""ءاشه نبا دهاوش" حرشو ءاديفم احرش 7©2"نيصحلا نصح" حرشو

 (5) هللذ 57 فيقحلا حلطصم 8 يسافلا يبرعلا يديس ةزوحجرأ"

 «فيرش مهيلع لحدف ءمهريغو هباحصأ عم اموي سلج هنأ هفئاطلو هتامارك نمو

 هل قرف ءاهلاحب موقي ام دجي ملو هل مع ةنبا ىلع دقع هنأو «هتقافو هتجاح خيشلل اكشف

 ةياكحب مكربخأ انأو ءفيرشلا اذهل ةضف لاقثم ةئام انن نمضي نم :هئاسلح لاقو «خيشلا

 :لاقف رخالا ماق مل ءةعاسملا هل ءاهيدؤأر انأ :لاقف «مهدحأ مامف ( ةبيجع هدئافو ةقئار

 :خيشلل "لاق ادعو امءنايفوو ايدأ املقف ءاديدش احرف خيشلا حرفك .نالا اهيد وأ انأو

 .انثدعو اع هللا كمح ري اان دفأ]

 ةأرما بلطي و ثحيي لعجف «جورتلا دارأ ءاس ٌورلا ضعب نأ ءاملعلا ضعب 8 :لاق

 عاونا اهيلع علخو اهيلع دقعف ءبلط ام لمجأو ىنمت ام نسحأ اهدججو ىتح لامجلا ةعراب

 تناكف ءاجات اف عنص ىتح «نكمأ امء.اهتيلحتو اهنييزت يف طبغو اهيف سفانتو «سبالملا

 .هدنع اهنسح دادزيف هسبلت

 تدحخاف «فيرش هنإ لوقي وهو ءاموي بابلاب لئاس فقوذإ كلذك يه املي

 هدج قحل اماظعإ لئاسلل هيطعت نأ اهترمأو ءاهفئاصو ضعب هتلوانو اهسأر قوف نم جاتا

 جرس«

 الأس مث «ترذتعاف اهأسف ءاهيلع جاتلا سيئرلا ري ملو مايأ ترمف .ملسو هيلع هللا ىلص

 هباتك ٍف كلذ ىلع صني مل هدلو نأ "سراهفلا سرهف" بحاص ىريو .ةبتاكملاب مهنع ذخأ امنإ (1)

 .(183 :سراهفلا سرهف رظنا) .جح هنأ نادقتعي "ةولسلا"و "ةوفصلا" يبجاص لعج امث ”دصاقملا لهسأ"
 دصاقملا لهسأ :هباتك يف هديناسأو هتايورمو هتازاجإ (م1702/ه1113 .ت) بيطلا دمحم هنبا دروأ (2)

 .(182 :سراهفلا سرهف عجار) .دلالا امال انخيش تايورم يف ةعقالا ديناسألا عفرو خياشلل يلم
 سافب رجحلا ىلع عبط .نيصحلا نصحلا ةدع حرشب نيصلخملا ةفحت :هامس (3)

 .خيرات نودب

 .ةحفص 328 يف ه1310 رجحلا ىلع عبط ؛ماشه نبا دهاوش حرشب مارملا ليمكت :هامس (4)

 .464 280 :برغملا خرؤم ليلد رظنا (5)
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 ةلبزملا يف اهامرو ءاهلجرو اهيدي عطقب رمأف ءاديدش ابضغ اهيلع بضغف ءهرمأب هتربخأف

 .هلك كلذ اهب لعفف ءاهقلطو

 ئبنلا تأر ذإ رحأآلل دلبلا كلذ نم تلقتناو ءاهاح يناعتو ءاهسفن حلاعت يه امنيب

 ءاهلجرو اهدي ىلع حسمف ءانلجأ نم تيذوأ دقل :اه لاقف اهمون ف ملسو هيلع هللا ىلص

 .اتناك امك انداعف

 ابح هتفغشف ءاهجوزتو اهبطخف .دلبلا كلذ سيئرل رهابلا اهنسحو اهامج ركذ مث
 .انامز هب تنيزتف اجات اهاطعأف «قئارلا اهامح ه قئافلا اهنسحب هتكلمو

 ري حلو جوزلا لخد املف ءالوأ تلعف امك جالا هتطعأف بابلاب لئاس فقو مث

 هجوب اهتلأس ءاذك دلبب ةأرما عم يل عقو كلذك «ءتنسحأ :اه لاقف «هتربخأف اهأس «جاتلا

 .هنيعب جاتلا كلذ وهو «هنم /ةتوقايب هللا ينانغأف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا
 يذلا لئاسلا كلذ نع اوثحبف «ةأرملا كلت انأ :هل تلاقف «ةيضقلا ةأرملا تركذتف

 ةأرملاب نسحأو «ةأرملاب هكلمو فيرشلا هللا ىنغأف ءاف قلطملا جوزلا وه اذإف ءايناث هتطعأ
 .ىهتنا ءملسو هيلع هللا ىلص هتكربب ارخآو الوأ

 .فلأو "”[ةئامو] ةرشع ةنس هللا همحر قوت

 ينيطنسقلا دمحأ نب دمحم (365)

 .فرشلل نوبستتني هتيب لهأو .دامكلاب هدالب ف فرعيو «'”نويطنسقلا دمحأ نب دمحم

 ظافحلاو «ةداقلاو ةلجألا نايعألاو مالعألا ءاملعلا نم -هنع هللا يضر- ناك

 لترا مث «رئازجلاو ةواوز لابجي هدلب نايعأ نع ذحخأ ,لوصألاو ع ورفلاو لوقنملاو لوقعملل
 هنع ذحألا يف اوسفانتو ءءاهقفلاو ةبلطلا هيلع محدزاو «ءارقإلل اهيف ردصتق ءساف ىلإ

 .ةياردلاو ظفحلا يف هل اوملسو

 ةعلاطمو سيردت نم هينعي ام ىلع البقم «ةيلاع ةمه اذ -هنع هللا ىيضر- ناكو

 .ةريثك هبقانمو ءادهاز اعرو .هليوطو تمصلا ريثك «مالكلا ليلق
 ةافولا هترضح املو ءفلأو ةئامو ةرشع تس ةئس لوأ مرحملا يف هللا همحر يفوت

 .ققحملا م ةفاضإلاو .خسنلا عيمج نم طقاس (!)

 0 هَل مج رت «نيبرابألاو نييورملاب سرد ء«ةياور هرو-اق ليعس نب لدمححو يرَمملا دمحم نع لح )1

 .217 :ةوفصلا .288 :ناتسبلا راهزأ «.353 :ليلكألا .293 :رردلا طاقتلا ]3 : ىناثملا رشن

 .. 3 :نيورشلا عماج .2 :ةولسلا .320/ 1 :رونلا ةرجش
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 :ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا (7 اذ قلخت :يل لاقف كلم ينءاج :لاقف قافأف هيلع يمغأ

 .ةبق هيلع تينبو ؟”بلاغ يبأ يديس حيرض نم ابيرق نفدو .ىلعألا قيفرلا رتحغا يأ
 يلالمسلا دمحم نب دمحم (366)
 دبع يديس ريبكلا ةمالعلا ديفح ؛”يلالمسلا بوقعي نب هللا دبع نب دمحم نب دمحم

 هنامز دح وأ ءاعشاحت ادباع ءاحلاص املاع اهيقف - هنع هللا يضر- ناك .بوقعي نب هللا

 . الاح و انيدو ءالمعو املع هرصع ديرفو

 يلالمسلا دمحم نب دمحم نب دمحم (367)

 ةنيدمم ىوتفلا ىلوت ءيضاقلا هيقفلا «””يلالمسلا دمحم نب ةمالعلا نب دمحم نب دمحم

 ”رانموتب هد رادب رقتساو هدلبل عجر مث «سيردتلاو ءاضقلا يلو مث ءانامز ”[تندرت]
 ؛ةربابجلل ارهاق امزاع امزاح افصنم «قحلل الاوق احصان «مهزاون ف سانلل اعزفمو ايتفم

 عبرأ ةنس نابعش نم عساتلا ءاعبرألا موي هللا همحر فوت ىتح «مئال ةمول كلذ يف هذخأت م

 .فلأو ةئامو نيعبرأو
 يدماحلا ىبحي نب دمحم (368)
 ٍفوصلا ينابرلا ملاعلا هيقفلا «””يدماحلا يببشلا دمحم نب نيسحلا نب ىبحي نب دمحم

 ايندلل ضفارلا «ربألا جاحلا «كسانلا دباعلا ءيكزلا يضرملا ؛حلاصلا يلولا ءعرولا دهازلا

 ةسايرلاو ةوقلاو لوحلا نم ئربتملا ؛هينعي ام ىلعو هتيلكب ةرخآلا ىلع لبقملا ءاهلهأو
 ف ةماركلاو ريخلا ريهشلا ةكربلا رهاظلا هللا دابعل حصانلا ءا ريقحلا هسفنل /لذتبملا ءهاحلاو [246]

 .دالبلاو دابعلا

 .أطخن وهو .رانموت :ك (ب) 0202١ .ح نم طقاس ()

 .(257-297 :رطاعلا ضورلا عجار) .ريبك يلو وهو .حوتفلا باب لخاد نم ةويراص نيفد (1)
 .نيملعتملل ةماتلا ةحيصنلاو ؛«يواتفلا نم ةعومجم هل .ريبك ضاق ةمالع «ةيبوقعيلا ةرسألا نم (2)

 :ةملاعلا سوس 62/5 :لوسعملا 9 :ةراشبلا ف هتمح رت رظنا .02 :مقرلا دنع هتمح رت روك

 .36 :تالاجر 9

 .56 :تالاجر «22 :ةراشبلا :ْف هل مجرت (3)

 | | .تلاورزات زكرم لامش لوط ضوح نع ةرابع (4)
 مهنيد نأش يف سانلا رما هيلإو ءلحاسلا اذه يف نيدلا نكر» :ب هتلحر يف يكيضحلا هالخ (5)

 بادآ"و .(فيرازأ ةنازخح طوطخم) "هخايشأ ةسرهف" :اهنم «ةديدع فيلآت هل .«مهايندو

 4 :يلالهلا تايفو .(ةقرفتم عضاوم) هتسرهف 8 :يكيضحلا ةلحار 5-5-1 "حاكنلا

 .93 :تالاجر 191 :ةملاعلا سوس «110/3 :ةلوزج لالخ .30/8 :لوسعملا 9 :حابصلا عوض
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 نم مهفحلأو ,هتيانعب هللا مهصخ نيذلا انحخايشأ نم -هنع هللا يضر- وهف ,ةلمجابو

 ةفشاكم نم هالوأ ام ىلإ هديو هعمسو هنيع ناكف «هراونأو هرارسأ نوصمو «هلضفو هلاون
 .ةيفوصلا رارسأ اميس «مولعلا قئاقد يف ذفان ءبقاث مهفو ةقداص ةسارفو

 .ةريثك -هنع هللا يضر- هبقانمو هتامارك و

 ةئامو نيتسو عبرأ ماع يناثلا عيبر رخخآ يف دحألا موي ءابولاب اديهش هللا همحر يفوت

 .فلأو ةئامو نيتنثا ةنس رفص نم رشع نماثلا ءاثالثلا موي دلو .فلاو

 يزونملا مساقلب نب دمحم (369)
 ءابجب نم .ةيبرعلاو هقفلا يف ةكراشم هل هللا يف انوحأ :2'”يزونملا مساقلب نب دمحم

 دعتسملا ؛هينعي ام ىلع لبقملا .مهدابعو مهداهزو مهئاحلصو مهئالضف نمو «هتقو ةبلط
 .ءيشب اهنم قلعتي ال «ةيلكلاب اهلهأو ايندلا نع ضرعملا «هترخال

 دعب نعطو .هلبق يبشلا انخيش ةرايز نم انعوجر دعب ءابولاب اديهش هللا همحر قوت
 كلذو هيلع هللا ةمحر تامف «نيرهش وحنب هدعب ا(” اذه نعط مث «هتوم انغلبف ءاتعَدَو نأ

 .فلأو ةئامو نيتسو عبرأ ةنس يف

 يلالفلا مساقلب نب دمحم (370)

 -هنع هللا يضر- ناك .سردملا فيرشلا بيطخلا هيقفلا «2يلالفلا مساقلب نب دمحم
 .شكارم. فارشألا عماجب ةبطخلا ىلو .الماع املاع ءردقلاو بسنلا فيرش

 .هريغو يناتكسلا ىسيع يدهم وبأ هنع ذأ

 .ةئامعستو نينامثو نامث ةنس هللا همحر قوتو

 يركبلا دمحم نب دمحم (371)
 ديرفو ءاهريبكو اهملاع «””يرصملا يقيدصلا يركبلا دمحم نب دمحم نب دمحم

 .ةئامعستو نيعستو عبرأ ةنس ىفوتملا «ةيالوو انيدو املع هتلالج ىلع قفتملا .هرصع
 .هدج :ت ()

 ظ .70 :تالاجر يف هل مجرت (1)

 :دئارفلا طقل ,207 :ةوذجلا :يف هل مجرت «بلاغلا هللا دبع مايأ شكارم نطوتسا ؛.ةساملجس ءافرش نم (2)

 .376 :ةيركفلا ةكرحلا 2190/4 :مالعألا ,213/2 :لاجحلا ةرد 49 ::دئاوفلا 353 : ليلكألا 7

 نم ريثك هنع ذأ ءيركبلا بزح ىعدي ةيفوصلا دنع روهشم بزح هل ءروهشم فوص ملاع (3)
 289/1 :رشنلا «320 :دئارفلا طقل ,227/2 :لاجحلا ةرد :يف كلذك هل محجرت «برغملا ءاملع

 .196/2-199 :رثألا ةصالخخ ,68/3-72 :ةرئاسلا بكاوكلا «182 :رابحلا ةحنم
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 يناج ولا ميها ربإ نب دمحم (372)

 (2 هكلا عارذ نيفد 0 يناجولا دمحم يديسب فرع ؛'”[ميهاربإ] ند

 (30لدلرم يداو سمشك

 حتف نم لوأو ءىسوم نب دمحأ يديس بطقلا خايشأ نم -هنع هللا يضر- ناك
 عم ةيضقلا هذه هل ترج امنإ ليقو .هرادل نيت ةفق هنع عفر امل هل هتاوعدي هدي ىلع هل هللا

 ”ةناشغ دلبب نوفدملا يلع نب ميهاربإ يديس

 يتغرملا ديعس نب دمحم (373)
 كسانلا دباعلا ء,ثدحلا هيقفلا هللا دبع وبأ ””نغرملا يسوسلا ديعس نب دمحم

 .نف لك يف عرابلا نتفتملا «2””[نيثدحا] ةمئاح ,يفوصلا
 ديحو «ةماعلاو ةصاخلا دنع امظعم امرتحم ؛,ةجح امامإ -هنع هللا يضر- ناك

 بطلاو بدألاو ةيبرعلاو ؛هقفلاو ةريسلاو ثيدحلا مولع يف هرهد لهأ عجرمو «هرصع
 .اهلهأ نعو اهنع ضارعإلاو ءايندلا يف دهزلاو /عرولاو نيتملا نيدلا عم ءاهريغو

 يعفاشلا ل | يحلا دبع نب دمحأ سابعلا ويأ عرابلا بيدألا مامإلا خيشلا هيف لاق

 :هصن ام "يوانربلا هللا دبع خيشلا ةاجانم ىلع هحرش" يف

 ءإشنملاو لصألا يسوسلا ؛ىغرملا ديعس نب دمحم ديسلا ٍقوصلا ملاعلا مامإلا تكردأ

 «ةركفلاب سمشلا عولط ىلإ حبصلا ةالص دعب هللا دبعي ناك هنأو «نفدملاو رادلا يشكارملا
 .ةفرط الو ادي الو كرحنت ةرعش هنم رأ لو ؛ههجو ةلابقو همامأ سلجأ تنكل هللاوف

 .نيققحملا :ك (بو .م نم ةدايز (أ)

 :اثيدحو اهيدق غيليإ 07/12 :لوسعملا 223 :ةراشبلا «.19 :ىليقعبلا بقانم 278 :دئاوفلا ف هل محرت (1)
 .16 :تالاجر «87 :شماحلا 9

 .لالهسواديإ ةليبق «يليلوأ تيأ ةقرف نمض عقتو «"رمْزيِإ ليِغيإ' :ايلحم قطنت (2)
 .ثحبلا اذه نم 71 .ص يف 7 :شماهلا رظنا ءفيساو رمانأ (3)
 .لالمس واديإ قرش ةعقاولا ناشغيإ ةليبق ىلإ ةبمسن (4)
 .306 :رردلا طاقتلا (2241/2 :ينانملا رشن «176-181 :يسويلا ةسرهف :نوريثك هل مجرت (5)

 3 :يلالحلا تايفو «177 :ةوفصلا «17 :ةعصرملا رردلا «114 :راونألا ثحابم 467 :تارضاحلا

 .304/5 :مالعإلا «136/1 :ةيدبألا ةداعسلا

 .ما1708/ه0 قوت .ةقيرطلا يرصأان «بيدأ قوص «يسافلا راجنلا ىلحلا يلا لبع نب دمحأ )6

 خيشلل اميف بولقلا ةناعير" «(ةيرجح ةعبط) "سيردإ انالوم بقانم ف سينألا رونلاو سيفنلا ردلا" :هل
 .2( 2 :ةولسسلا 3 : يناثملا رشن 168/1 :نيفراعلا ةيده :عجار) "بولقلا رارسأ نم يوانربلا
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 امب تبلقنا ضرألا نأ ضرف ولو «تيم هنأك ىتح ةنكاس هتقدح ىلإ رظنأ تنكو

 كرحتيف ءسمشلا علطت ىتح ةرعش هنم كرحتت مل ضرألا ىلع تطقس ءامسلاو ءاهيف

 ةنس ةلاحلا هذه هنم تيأرو «هتمزالو ءهنم كلذ تفرعف «مالكلاب ًأدبيو ئملكيو ذئيح

 ةعبرأ ف ينزاحجأو ,مولع ةدع هنع تذحأو .فلأو نينامث ماع شكارم.ماقإ ةدم يهو

 .ىهتنا «ةيمالسإلا ةرهاظلا مولعلا نم املع رشع

 ىلع ءانب هبرق وأ رافسإلا ىلإ حبصلا ةالص رخوؤي هنأ -هتع هللا يضر- هنع ىكحيو

 :ل لاقف ؛ملسو هيلع هللا ىلص يننلا تيأر ىنإ :لاقق كلذ يف هل ليقف ءاغ يرورض ال هنأ

 .اهمدقي نم عم هتتاف نمو ءافعضلاب ققر كلذ قو «حبصلا ريخأت يف تبصأ

 ركب يبأ يديس نع ءرهاطلا نب هللا دبع يديس نع -هنع هللا يضر- ذأ
 نبا نع ؛(”ينالطسقلا نع (2[يمويفلا] نع ءيناردنكسإلا انالوم خيشلا نع «يناتكسلا
 نعو «يطويسلا نع ؛طارفلا دمحأ خيشلا نع يروهحألا يلع خيشلا نعو «”رجح
 .ليلخ نع ءيسهفتألا نع ينيزلا ةدايع نع هيروهنسلا لاس نع «يناقللا ميهاربا

 يبرعلا يديسو ؛”يدافلا ديعو ءرشاع نيف نلع «ةمجرتلا بحاص اضيأ ذخأو
 دمحم نب دمحأ يديسو «يضاقلا نيل دمحم جاحللو نانجلا دمحم يديسو «يسافلا

 يملاسلا دمحأ نعو «يناتكسلا يدهم يبأ نععو «لوغلا مساقلا يبأ نعو «”يتالولا
 .مهريغو يشك ارملا

 ببسب هكرت مث «مهنياعيو سانلا جلاعيل ةدم بيطتلل ردصت -هنع هللا يضر- ناكو

 .ضيرم لوب اهيف ةروراقب دحسملا يف هيلع لحد اناسنإ نأ

 .يدمودبلا :ةوفصلا فو .يقوبلا :ت (أ)

 .م1471/ه6 قوت .رصم ءاضق يلو ,خرؤمو هيقف «تاكريلا وبأ نيدلا رصن نب ميهاربإ نب دمحأ (1)

 .(144/1 :ةلاحك مجعم .178/1 :يلكرزلل مالعألا :عجار)
 .رصمع.ةيعفاشلا ءاضق ىلوت «ظفاحو ثدحم «ينالقسعلا رجح نباب ريهشلا دمحم نب ىلع نب دمحأ (2)

 مجعم 725/1 :نيفراعلا ةيده ,270/7 :بهنذلا تارذش :عجحار) .م1448/ه852 ةنس قوت
 .(363/13 :ةلاحك

 ةبصقلا رصق عماج سيردتلل ردصت .كراشم مناع .«يساملجسلا ىلع نب هللا دبع نب يداهلا دبع (3)

 .(13 :ةوفصلا 2121 :رردلا طاقتلا 0.32/2 :رشنلا :رظنا) .م1646/ه1056 ةنيدملاب يفوت .ةرغدع
 .م1651/ه1060 يفوت «ةراحلا عماجب سرد ؛:ةسدنهلاو باسحلاو عيقوتلا يف عرب ءسردم هيقف (4)

 .(115/2 :مالعإلا ,162 :ةوفصلا :عجار)
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 (06ةياغ] ىانلا 5 عفتتا دقو خر هحرشو 01( عنقملا' هباتك هفيلآت نمو

 ءامظن "ناذألا ماكحأ يف ناعتسملا"و «"ةحلاصلا ةينلاب ةيالولا بلط نمل ةحصانلا ةراشإلا"و

 ,””جاجدلا لكأ] يف ةديصق"و ءانسح امظن هدلو همظنو «””ةريسلا يف يرمعيلا رصتخم"و

 ,7”لودحلا ملع /2[يف ةديصق"و ؛"ةيويندلا رومألا يف هللا ءامسأ فيرصت نع ليوط باوج"و
 .قئار نسح رعش هلو «"”كلذ ريغو يواتفو دئاوف ىلع تلمتشا ””ةنسح "ةسرهف"و

 .يناتكسلا ركب يبأ هخيش برقب نفدو /.ءفلأو نينامثو عست ةنس هللا همحر ينوت
 .فلأو عبس ةنس دلو

 يعردلا رصان نب دمحم نب دمحم (374)
 ةمالعلا هيف لاق ”يعردلا رصان نب رمع نب نيسحلا نب دمحأ نب دمحم نب دمحم

 دمهازلا عماجلا ظفاحلا ءانبر ىلإ انتليسوو ءانتودقو انخيش :يكوتشهلا يزحأ دمحأ يديس

 ءافطع هنامز لهأ نيلأ :هتذمالت نم انخايشأ ضعب هيف لاق امث ربكأ هللاو هنإ «عشاخلا

 يديس ؛ةكربلاو ربلاب هلاوحأ «2![ةفورعملا] :ةكرحلاو نوكسلا يف قفوملا ءافوخ هلل مهدشأو
 .يعردلا رصان نب رمع نب نيسحلا نب دمحأ نب دمحم نب دمحم يالومو

 .ةنورقملا :خ ف (ج) .ت نم طقاس (ب) .خو ك نم طقاس )0

 .ةحفص 212 ف ه1319 ةنس عومجم نمض سافب رجحلا ىلع عبط «"عرقم يبأ مظن راصتخا ف عنقملا" (1)

 .ةحفص 22 يف سافب رجحلا ىلع عبط ,"تيقاوملا ف عنقملا لئاسم ىلع علطملا" :هامس لوألا (2)
 .رجحلا ىلع هعبط رركت «"عنقملا حرش يف عتمملا" :هامس يناثلاو

 .280 :مقر ةيبوجحتا ةنازنملاب ةطوطخم ةحخخسن اهنم (3)
 عبط ؛عومجم نمض (2214 :مقر .ع.خ.م) "جاجدلا سانلا لكأ مكح يف جاتحملا ةفحت" :اهامس (4)

 .ه1392 ةنس رجحلا ىلع

 عقو هنإ لاقف «راونألا ثحابم بحاص اهركذ ,"طسولا يلاخخ سمخملا ماكحأ ف ةيمال" :ىمست (5)
 .88 :اهيلع لابقإلا

 .د285 :مقر .ع .خ.م اهنم «"دئاوملاب ةيرزملا دئاوعلا" :اهامس (6)

 :اهعلطمو «ءايميكلا قيرط ف ةزوحرأ حرش :هل (7)

 العلا يوف هلاو ىرولا ريمخ 2 ىلعو يلعلا هلل دمحلا
 .(صاخ- طوطخم)

 0 :رثألا ءافتقا 217 :يزوحأ ةسرهف «(ةقرفتم عضاوم) رصان نبا نيسحلا ةسرهف :يف هل محرت (8)

 راهزأ 81 :راونألا ثحابم 2196 :رردلا طاقتلا «16/2-20 :يناثملا رشن .136 :ئسويلا ةسرهف

 :يرتشملا ةعلط «ب24 :ناوخإلا ةرسم «337 :ةعصرملا رردلا 2173 :ةوفصلا 2260 :ناتسبلا

 .551 :ةيركفلا ةكرحلا .313 :رونلا ةرجش ١/127
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 هلكأو هسابل يف ىتح ؛هلاوحأ رئاس يف ةنسلل عابتالا ديدش - ىلاعت هللا همحر- ناك

 جاحلا نباو ةرمج يبأ نباو يناجرملا كلسم كلذ يف اكلاس «تاداعلاو تادابعلا عاونأ فو

 .نيمآ مهب هللا انعفن ,مهئارظنو

 وهو «بلق رهظ نع "ليهستلا" ظفحي «ةيبرعلا ف ريظنلا ميدع -هنع هللا يضر- ناكو
 اةروكذم ةبوجأو ةروهشم فيلاوت هل .برغلاو قرشلاب "هيوبيس باتك" أرق نم رخخآ

 يديس ربكألا حلاصلا يلولا ربألا عضاوتملا لاعلا ىلع ةرهاظلا مولعلا يف هتادافتسا لجو

 خيش نع «يئالدلا ركب يبأ نب دمحم يديس رحبلا مامإلا نع ؛”يعردلا فسوي نب ىلع

 .ئتتيسيلا ةمالعلا نع ءراصقلاب ريهشلا يسيقلا مساق نب دمحم هللا دبع يبأ سافب ىوتفلا

 نع ءيسدادلا ريبكلا دمحم يديس خيشلا نع رصان نبا بطقلا يالوم اضيأ ذحأو

 نب دمحم يديس مامإلا نع -هنع هللا يضر- اضيأ ذخأو .يرارجلا يدهم نب دمحم يديس
 ءجارسلا ىيحي يديس ةيبرغملا دالبلا فم نع ؛"بيطخلا ةدمع" بحاص يدومصملا دمحأ

 .يزاغ نبا خيشلا نع «نوراه نب يلع نسحلا يبأ مامإلا نع
 رهاط نب هللا دبع يديس نع «يغرملا يسوسلا ديعس نب دمحم يديس ©'هزاجأو

 يناتكسلا فسوي نب ركب ابأ يديس قرشملل هتلحر يف يقلو .روجنملا خيشلا نع «نيسحلا
 .هبحاص نم لك دافتساو

 رصمو نيمرحلا مالعأ يقلو «نيترم قرشملا دالب ىلإ لحر -هنع هللا يضر- ناك
 خيشلاك و «يناقللا ميهاربإ خيشلا نب مالسلا دبع خيشلاك هنم اودافتساو مهنم دافتساو ءامهريغو
 .ينالطسقلل "ةيندللا بهاوملا ىلع يشاوحلا" بحاص /يلسماربشلا يلع خيشلاكو ءناطلس

 دمحأ يديس نع ؛يعردلا نيسح نب هللا دبع يديس خيشلا نعف موقلا قيرط يف امأو
 راجنلا يغرهلا يسوسلا يزاغلا مساقلا يبأ يديس بطقلا نع ؛يعردلا يلع نبا
 يديس بطقلا نع «يلالفلا هللا دبع نب يلع يديس بطقلا خيشلا نع «رادلا يساملجسلا
 نب دمحأ يالومو يديس نيدهازلا سيئرو نيفراعلا مامإ نع « ينايل لا فسوي نب دمحأ
 نسحلا يبأ بيسحلا فيرشلا ينابرلا بطقلاب لصتملا مهدنسب ءيسافلا قورز دمحأ

 .345 :ةيبرغملا تاعوبطملا مجعم :يف هتافلؤم ةحئال رظنا (1)

 ركب يبأ نب دمحم دي ىلع ةيئالدلا ةيوازلاب سرد ءيريزامتلا يعردلا دمحأ نب فسوي نب يلع (2)
 .(18 :رهازلا ضورلا «276 :ةعصرملا رردلا :رظنا) .اسردم سانلا ديس ةيوازب رقتسا ,يئالدلا

 .عومجم يناث (ج88 :مقر .ع .خ .م) رصانلا كلملا حتف :يف مجرتملل هتزاجإ صن عحار (3)
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 دبع بطقلا فيرشلا نع ءشيشم نب مالسلا دبع يالوم ربكألا بطقلا نع «يلذاشلا

 .يسيردإإلا ئسحلا راطعلا نمح رلا

 نع :ءيشاشلا بطقلا نع راجنلا بيعش نيدذم يبأ بطقلا خيشلا نع :ليقو

 نع «دينجلا بطقلا نع ءيروجرهنلا بوقعي يبأ بطقلا نع «يبرغملا ديعس يبأ بطقلا

 يلع بطقلا نع «”يمركلا فورعم بطقلا نع «!”يطقسلا "[يرس] بطقلا هلاخ
 بمطقلا نع «قداصلا رفعج+ هيبأ بطقلا نع ,7هظاكلا ىرس وه هيبأ بطقلا نع 00 لا

 هيبأ بعطقلا نع ءنيسحلا بطقلا هيبأ نع 0 .يدباعلا نير بمطقلا نع ءرقابلا لمحت هيبأ

 ماع هدلوم ءفلأو نينامثو ةسمخ ماع رفص ردص هب انعفنو ىلاعت هللا همحر فوتو

 خيشلا نع اضيأ -هنع هلل يضر- ذخأو .ةنس نوعبسو ةعبرأ هرمعو «فلأو رشع دحأ
 .ةهتاعومسمو هنايورم عيم ِق هزاجأو نيم رجلا مامإ 29 معفاشلا ىلبابلا دمحم

 يشرخلا دمحم نب دمحم (375)

 ةشرخل ةبسن -ةمجعملا ءاخلا رسكب- 9 ضارب فرع دمحم ةمالعلا نب دمحم

 ف رحبتملا ننفتملا ءيوغللا يوحنلا ءرسفملا ثدحملا ,ةمالعلا هيقفلا .رصم ىرق نم ةيرق

 .س ع .ت نم طقاس (أ)

 :عجار) .م867/ه253 فوت ءروهشم دهاز ,يدادغبلا ىطقسلا سلغملا نب يرس نسحلا وبأ (1)
 .(209/2 :ةوفصلا ةفص 116/10 :ةيلحلا

 تاقبط :رظنا) .م816/ه200 يفوت .حالصلاب رهتشا دهاز ءزوريف نب فورعم ظوفحم وبأ (2)

 .(104/2 :نايعألا تايفو :82/1 :ينارعشلا

 نايعأ رظنا) .م819/ه203 ٍفوت «قوص هيقف .ةعيشلا دنع ةمئألا نماث .مظاكلا ىسوم نب ىلع (3)

 .(77/4 :ةعيشلا

 .(308/5 :نايعألا تايفو عجار) .ثدحمو ملاع مامإ :مظاكلا رفعج نب ىسوم (4)

 .(133/3 :ةيلحلا رظنا) .ه94 :ليقو ,«ه92 قوت ءنيسحلا نب ىلع نيدباعلا نيز (5)

 .د1645 :مقر .ع .خ طوطخمو 2181 :ةعصرملا رردلا يف ٍقوصلا دنسلا سفن رظنا (6)
 ملاسو «يناقللا ميهاربإ نع ذخأ ءرصم ظافح رابك نم «ثدحنت هيقف «يلبابلا نيدلا ءالع نب دمحم (7)

 .م1667/ه1077 ٍقوت .يلبابلا ةمجرت يف يلبابلا رجفلا :هامس افيلأت يديبزلا هيف فلأ ءىروهنسلا

 . .(210 :سراهفلا سرهف 2337 :ليلكإلا «63 :يشايعلا ةسرهف :عجار)

 .(هللا دبع نب دمحم :هبتك ) 257 :رردلا طاقتلا 218/3 :يناثملا رشن :يف كلذك هتمجرت عجار (8)
 .205 :ةوفصلا «113/1 :راثآألا بئاجع 275 :ناتسبلا راهزأ 2359/2 :ةيشايعلا ةلح رلا
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 ةكرب «ىلاعت هللا ةيشحن نم ءاكبلا ءكسانلا دباعلا ءعضاوتملا عشاخلا ٍفوصلا ؛مولعلا عيمج

 خيش «ةيرصملا رايدلاب نيفوصتملاو نيئدحملاو ءاهقفلا نم نيققحملا ةمتاخ «دالبلاو دابعلا

 .هب فيرعتلا نع ئيغت ضرألا راطقأ يف هترهش «نييرهزألا انحنويش

 ىري ال ثيحب ؛سمشلاك عفنلا ةماع ةلماش مالسإلا ف هملع ةكرب تراص دقو

 .هؤانث هناسلبو هحرش هديبو الإ دالبلا عيمج يف /"ليلخ رصتخم "ل ئرقم الو ئراق
 قيقر «ةعمدلا عيرس «نيفراعلا نيعشاخلا نيلماعلا ءاملعلا نم -هنع هللا ىيضر- ناكو

 ىتح ءاكبلا هيلع بلغيف سيردتلل سلجي ام اريثكو «ءاكبلاو ةيشخلا هيلع تبلغ «بلقل
 سيلفتلا باوبأ يف اميس ال سردلا لمكي ملو «مايقلاب هيلع نومحريو هباحصأ هيلع قفشي
 .رهزألاب هتذمالت ضعب انربحأ اذكه ,ةرخآلا (7+لاوهأل] ريشي ام اهوحنو

 "رصتخملل" ريبكلا هحرش راصتعاب هرمأ ملسو هيلع هللا ىلص يبلا نإ لاقيو
 لهأ دنع ةكربلاو ريخلاو لضفلاب اروهشم -هنع هللا يضر- ناكو .هب عفنلا مع كلذلو

 تامارك هنع نوكحيو .هتكرب نم هولانو مهمع ام.هيلع نونثكيو كلذب هل نوفرتعيو ءرصم

 تلكوت :هنافكأ نيب نم هللا همحر لاق هللا مسب :هربق ف هعضاو لاق امل هنأ :اهنم «ةريثك

 .هنقد رضح نم لك هعمس هللا ىلع

 ."يسونسلا ىرغص حرش"و ؛('”رصتخملا ىلع ناحرش" -هنع هللا يضر- هلو

 .كلذ ريغو «"ةيمورجلا"و
 .مهريغو «يروهجألا نسحلا يبأو ؛هدلاوو يناقللا ميهاربإ خيشلا نع ذأ

 .فلأو ةئامو نيتنثا ةنس هللا همحر قوت

 يلالمسلا هللا دبع نب دمحم (376)
 ءاحلاص الجر -هنع هللا يضر- ناك .يلالمسلا بوقعي نب هللا دبع نب دمحت

 سانلا هب عفتناو «هتايح مايأ سيردتلا ىلع فكع ءاعضاوتم انيكسم املاع اهيقف ءانيد اريخ

 .ةميظع ةكرب هل سانلا ىأرو «27'هللا دبع نب كروبي يديس هيأ سلحب سلجو ءاريثك

 .لهأل :م ()

 -1284 نيب ام ءازجأ 6 يف ةرماعلا ةعبطملاب عبط «ريبكلا نم برغملاب الوادت رثكألا وه ريغصلا (1)
 .م1867-1869/ه6

 سوس .4/5 :لوسعملا «19 :ةراشبلا 8 :يك ومر لا تايفو :ْق هل مج رت .ةعامجلا ءاضق ىلوت (2)

 .584 :ةيركفلا ةكرحلا ,28 :تالاجر «184 :ةملاعلا

 .794 :مقر ةمجرتلا رظنا (3)
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 روكذملا هوخأو وه نفدو يفوت ىتح تاداهتجاو تامارك -هنع هللا يضر- هلو

 .فلأو نينامثو نينثا ماع بجر رهش ف تومزتب امهيبأ ةبرتب

 ظ يك ومم'رلا ىزعي نب دمحم (377)

 :"”[بدوملا] يزاغلا دهتجملا ,« ”ييهزت نم «'”يكومسرلا دواد نب ىزعي نب دمحت
 .ةلاهتب هللا همحر يفوت .حلاصلا يلولا ؛عرولا نيدلا ءريخلا طبارملا هللا باتكل ئرقملا

 ىلمتلا دحاولا دبع نب دمحم (378)

 .هيقف نبا هيقف نبا «ملاعلا ليلحلا هيقفلا 0 لاب نيسسح- نب دحاولا دبع نب دمحم

 يتاهسلتلا ديعس نب دمحم (379)

 ءروهشملا بيدألا دلو «هيبنلا هيقفلا « ”يتاهلتلا يلع نب ””[ديعس] نب دمحم
 (””دمحم نب ىلع يديس يضاقلا دلاوو

 يتورهتمتلا يلع نب دمحم نب دمحم -0

 ءابسن ©7[يراصنألا] ءانكس "يعردلا يتورمتلا يلع نب دمحم نب دمحم
 بحاص ؛«حلاصلا عرولا سيكلا بيبللا ليبنلا ءيكذلا ةماهفلا ةكاردلا ةمالعلا ملاعلا /هيقفلا
 (70"ةيك لا ةلحرلا يف ةيكسملا ةحفنلا'

 يجاهنصلا مساقلب نب دمحم (381)
 .اهريغو 0" ةيرصانلا ةيوجألا" عماج ؛”يجاهنصلا مساقلب نب دمحت

 .يواسألا :خسنلا ةيمب قو .لصألا يف اذك 2(ج) .دمحم :ط ع يك (ب) .دك نم ةدايز )0

 .36 :تالاجر 0 : يك ومس لا تايفو :ْف كلذك هتمجرت عجار (1)

 .يندُمن ضاضأ لبحو يزنأ نيب زوغامأ داو جرخم ىلع فرشي عضوم يف عفت (2)
 .78 :تالاجر 50 :يكومسرلا تايفو :يف هل مجرت .م1616/ه1025 ةنس قوت (3)

 .140/2 :ةلوزج لالخ 237 :تالاجر «5] :يكومجرلا تايفو :ْف هل محجرت (4)

 .627 :مقر ةمجرتلا رظنا (5)

 هل مجرت .يطيغلا مجنلا :لاثمأ زاجحلاو رصم.ءاملعلا نم ةعامج نع ذخأ ثيح قرشلا ىلإ لحر (6)
 :323 :ةعصرملا رردلا «190 :افصلا لهانم 235 :سآلا ةضور «326 :ةوذجلا 93 :ةحودلا :يف

 .(ةمحرتلا هذه ييخغيضحلا لقن اهنمو) 51 :يكومسرلا تايفو
 نب يلع :هيتخأ ةمجرت عم ةمحرتلا هذه هلبق نم تايفولا بحاصو ييشيضحلا ىلع تطلتخا )7

 ىلإ م71-1572/-ه980 ةنس ةمجرتلا بحاص هللاب بلاغلا دفوأ دقو .ةحفنلا بحاص دمحب

 يترئاعلا كاميلس ناطلسلا

 .161/1 :يرتشملا ةعلط :يف يرصانلا هيلإ راشأ «نَحانْرإ" ةليبقب "نطاوزأ" رشدم نيفد (8)

 .ةيبرغملا تانازخلا يف ةطوطخم خسن ةدع اهنمو ؛م1901/ه1319 ماع رجحلا ىلع تعبط (9)
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 ىتح هبلطي دالبلا يف "[لاجو] «ةيبرتلا خيش نع صحفلاو ثحبلا يف غلاب هنأ ىكحي
 كانه دوف «ينانملا معنملا دبع نب ديعس نب هللا دبع يديس حلاصلا '””[يلولا] ةدلب تللفت غلب

 .يعردلا ملاس يديس «نيتملا يوقلا نيدلاو ؛ةرهابلا تاماركلاب روهشملا هذيملتو هريقف
 كيلع" ةيبرعلاب هانعم اي ا اًرذ" :هملكي نأ لبق هل لاق هيلع فقو املف

 ابأ مامإلا انخيش ىقلتو «ةعردل عجر كلذ هنم عمس املف ؛"هجئاوح تقرغ نم اي ةعردب
 «ةنسلل اعيتم هاملأف ءرهاظلاو نطابلا يف مالسإلابو هب هللا انعفن ءرصان نب دمحم هللا دبع

 نم لان ام هنم لانف «ةمات ةمدخ همدخو همزالو «ىلذاشلا درولا هنع ذحأف «ةعدبلل ابناخحي

 .يزحأب فورعملا ىكوتشهملا مامإلا مالك نم ىهنتا «ةيانعلا ةياغ

 .هللا همحر فلأو ةئامو ثالث ةئس لاوش ف فوتو

 ينارفإلا هللا دبع نب دمحم (382)

 (1) ىلابغألا ينارفإلا نامألا يبأ نب هللا دبع نب دمحم

 يدماحلا دمحأ نب دمحم (383)

 ةليلج دئاصق هل «بيرألا بيدألا هيقفلا ,22يدماجلا مساقلب نب دمحأ نب دمحم

 .كرتلا لماع هلتقف ءاهب ةرامإلا هسفن هل تلوسو «ناسملت ىلإ لحر .ةبيجع

 يلالمسلا ديعس نب دمحم (384)

 ,لماعلا ملاعلا هيقفلا 0 يسابعلا يلالمسلا ميهاربإ نب هللا دبع نب ديعس نب دمحم

 .ةعيرشلاو ةقيقحلا نيب عماجملا ءنتملا ققحملا ننفتملا

 ةبخن"و ءابيجع امظن ”ماشه نبال وغملا مظن" :اهنم ءفيلآت -هنع هللا يضر- هل

 '””كلذ ريغو واتف هلو ءاهحرشو ثيدحلا مولع يف "رجح نبال ركفلا
 .نيحلاصلا هللا دابعو نيقتملا هللا ءايلوأ نم احلاص الجر -هنع هللا يضر- ناكو

 .سو ت نم طقاس (ب) .لحرو :ح يف ()

 .4] :تالاجر 51 :يكومسرلا تايفو يف هل مجرت .ريغصلا سلطألا نارفإ ةليبقب ولابغأ ىلإ بستي هيقف (1)

 ليصفتلا يوذل فيرصتلا راونأ" :هل .م1640/ه0 قوت .ةيفيرازألا ةيدماحلا ةرسألا نم (2)

 :لوسعملا (46 :ةراشبلا «.52 :يكومسرلا تايفو :يف هل مجرت) .(1625 مقر .م.خ .م) "”فيرصتلاو

 .(596 :ةيركفلا ةكرحلا ,38 :تالاجر «114/2 :ةلوزج لالخ 8

 405/8 :لوسععملا 04 : يك ومس رلا تايفو 4 :تارضاخللا :ف هل مج رت .غيليإب ةعامجلا يضاق 03(

 .605 :ةيركفلا ةكرحلا ,27 :تالاجر 221 :ةراشبلا
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 .هلل ١ لاجر نم ىقل نميف يسويلا ىلع وبأ هركذو

 يلالمسلا دهحأ نب دمحم (385)

 .ردقلا ليلخلا ,نيدلا «ريخلا .طبارملا «' 'يلالمسلا ؤرمع جالا يديس نب دمحأ نب دمحم

 يفوت 2[يلالمسلا ورمع جاحلا يديس ديفح] «ةكربلا ميظعلا كسانلا دباعلا ؛حلاصلا يلولا

 يرامألا دواد نب دمحم (386)

 هتدلب ءاضق ىلوت «عضاوتملا هيبنلا هيقفلا ا خلا ىلع نب دواد نب دمحن

 .فلأو نيسمحو 27![ةعبس] ةنس هتدلبب هلل | همحر يفوت .مهزاون ضعب /لصفيو
 يكومسرلا فسوي نب دمحم (387)

 يضر- هقفن هقفت « 'يخزت مف نم 'يكومسرلا ىسوم نب ميهاربإ نب فسوي نب دمحم
 لاوحأو تادابعو تاداهتجاو ةريس هل .بوقعي نب هلل | دبع يديس ةمالعلاب -هنع هللا

 .فلأو نيسمخو ىدحإ ةنس هلل | همحر قوت .ةنسح ةقداص

 يك وتش ! شسوي نب دمحم (388)

 ءاحلاص الجر -هنع هللا ىضر- ناك 27يزاحلا ىكوتشهلا دمحم نب فسوي نب دمحم

 .فلأو نيسمخو ىدحإ ةنس دحاو رهش يف هلبق يذلاو وه هلل ا همحر قوت .ةماركو ةكرب هل
 يليقعبلا دمحم نب دمحم (389)

 لج رلا يك ألا شمشملا نم 7 ]بلا يداو نم ,”يليقعبلا دمحم نب دمحخ
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 .يلالفا تايفو نم ةنسلا تكردتساو .خسنلا عيمج يف ضايب (ب) ٠2.س ع .ت نم طقاس (أ)

 :يليقعبلا بقانم :يف هل مجرت ءضيضخحلوأ تناهت ةيرقب ةنطاقلا ةيلالمسلا ورمع لآ ةرسأ نم (1)

 401 :مقرلا يف هتمجرت 0-0 37 :تاالاجر 9 : يك وم رلا تايف و 49/11 :لوسعملا 00

 4 :يلالغا تايفو 19 :يك ومس رلا تايفو :يف هل مجرت «رامكُ واديإ ةيرق ىلإ ةبسن (2)

 .19/15 :لوسعملا ,29 :ةراشبلا .19 :يكومسرلا تايفو :يف كلذك هتمجرت دجوت (3)

 .ليقعبواديإ ةليبقب عضوم وهو ؛يجخزتن يميإ (4)
 .9 :تاالاججر 35 :ةراشبلا 9 : يك ومس رلا تايفو : ف اضيأ.هل مجرت )5(

 .32 :تاللاجر «3] :ةراشبلا 220 : رولا تايقر :يف اضيأ هل محجرت (6)

 .ليقعب واديإ ةليبق «يمغيت قوف ( مرشدا عقيو «"”راردؤو فيسأ" ايلحم قطني (7)

 .ةمومضملا يازلا مخخفم :"نغاطز رمانأ" ايلحم قطني (8)
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 ماع ةريخخألا ىدامج نم رشع سداس دحألا ةليل هللا همحر فوت .اتيمو ايح هب كربتملا حلاصلا

 .نوصحي ال ريثك رشب هيلع ىلصو «هدلبي فلأو نيسمخو ةعست
 يفيرظلا دمحأ نب دمحم (390)
 نسم -هنع هللا يضر- ناك .©نيدز ةعلت نم «'”يفيرظلا نيسح نب دمحأ نب دمحم

 ةنس هللا همحر يفوت .مهبحصو ءالضفلا كردأ «نيقتملا هدابع نمو «نيحلاصلا هللا لاجر

 .فلأو نيثالثو ثالث

 يكومجرلا ميهاربإ نب دمحم (391)
 هللا يضر- ذأ .ييخزت نم «”يكومسرلا ورمع نب نسحلا نب ميهاربإ نب دمحم

 همحر فوت .هباحصأ ءابج نم ناكو «يلالمسلا بوقعي نب هللا دبع يديس مامإلا نع -
 .تندزتب هّللا

 يكومسرلا ىزعي نب دمحأ نب دمحم (392)
 نيدلا ريخلا طبارملا ””يتاغسنتلا يكومسرلا هللا دبع نب ىزعي نب دمحأ نب دمحم

 هللا همحر قوت .هلهأو هنامزبو هردقب افراع -هنع هللا يضر- ناك .عضاوتملا كسانلا دباعلا

 .فلأو نيتسو ثالث ةنس

 يساملا مساقلب نب دمحم (393)

 يفوت .هدلب لزاون لصف ىطاعتي هللا همحر ناك .”'يتوكتلا يساملا مساقلب نب دمحم
 .فلأو نيسمخو ىدحإ ةنس هللا همحر

 يدغغألا يلمتلا دمحأ نب دمحم (394)

 ,””ىمدت بناج لهأ نم :”يدفثألا يلمتلا فسوي نب دمحم نب دمحأ نب دمح
 .فلأو ةرشع ىدحإ ةنس هللا همحر يفوت .اهيحاونو ةلاله يضاق

 .29 :ةراشبلا 0 .يد وعسرلا تايفو :ف هل مجرت «باوص تيأ ةليبق 'فيرظأ" ةيرق ىلإ ةبمسن (1)

 .باوص تيأ ؛ تشوكات ةليبق "نلاعيإ 'ورأ" ةقطنع. دجوتو ."نيضْرَن تالت" :ايلحم قطنت (2)

 .36 :تالاجر ؛29 :ةراشبلا 0 : يكومجرلا تايفو :يف هل مجرت (3)

 53 :تالاجر «27 :ةراشبلا ,20 :يكومسرلا تايفو :يف كلذك هتمجرت رظنا «تاغّسنيِت ةيرق نم (4)
 .66 :ةملاعلا سوس

 :ةراشبلا ؛20 :يكومسرلا تايفو :يف اضيأ هتمجرت رظنت ,ةسام يداو ىلع ْتْوِكيَي ةيرق ىلإ ةبسن (5)
 .40 :تاللاججر 5

 .46 :تالاجر :32 :ةراشبلا ,21 :يك ربو تا :ٍلا هتمجرت عجار (6)

 بحاص اهفنص دقو ءتسكلا لابجو هضاب غرانبإ نو مقار نمرئاشتا' ايلحم قطنت (7)

 .9 :نلمأ ةليبق "فيس الفأ ل أئابق نمض سوس لئابق ناويد
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 يناجولا نسدحلا نب دمحم (395)
 يضر- ناك .نسحلانب , نمحرلا دبع يديس هيقفلا وأ «(”يناجولا نسحلا نب دمحم

 .احلاص اريخ املاع اهيقف -هنع هللا

 .فلأ ةنس ةجحلا يذ نم رشع عباسلا سيمخلا موي هللا همحر يفوت

 يلالمسلا يلع نب دمحم (396)

 يضر- ناك .©”ىسوم نب دمحأ يديس ريبكلا بطقلا نب نسحلا نب يلع نب دمحم
 .نيحلاصلا هللا ءايلوأو «نيلماعلا ءاملعلا نم -هنع هللا

 بوعي نب هللا دبع يديس هذيملت نعو «يناتكسلا ىسيع يدهم يبأ نع ذحخأو
 . يكومسرلا دمحأ نب يلع يديسو «يلالمسلا

 ةنس ةريخألا ىدامج نم رشع سداسلا ءاعبرألا ةليل شكارم.ةأجف هللا همحر يفوت

 .فلأو نيتسو تس

 يليقعبلا دمحم نب دمحم (397)

 ؛لجألا هيقفلا «”لفسألا ىلعأ نم /«”يليقعبلا دواد نب ىسيع نب دمحم نب دمحت
 نب هللا دبع يديس حلاصلا ةمالعلا نع -هنع هللا ىضر- ذحأ .لماعلا ملاعلا ىقتلا ذاتسألا

 .فلأو نيعبسو عبس ةنس ٍقوتو «بوقعي
 يكوتشهلا دمحم نب دمحم (398)

 ءايركز نب نصح نم 7 يك وتشهلا فرع هب «بئذلا دمحأ نب دمحم نب دمحم

 نيرشعلاو عساتلا نينثالا موي هللا همحر يفوت .هتدلبب يضقتسا اهيقف -هنع هللا يضر- ناك
 .فلأو نيتسو عبرأ ةنس بحجر نم

(6) 

 (32 :ةراشبلا «22 :يكومسرلا تايفو :يف كلذك هتمجرت رظنا «496 :مقرلا دنع هتمجحرت رركتس (1)
 .589 :ةيركفلا ةكرحلا «17 :يليقعبلا بقانم 213/8 :لوسعملا

 .16 :ةراشبلا «22 :يكومسرلا تايفو :رظنا (2)
 .توارفات برغ لامش تناغت ن اغا نفد «نييركبلا نم وهو «نارمعاب تيأب ترردت لآ دج (3)

 0 :لوسعملا 230 :ةراشبلا 2 : يك ومسرلا تايفو 2 :يليقعبلا بفقانم :يق هل محجرت

 31١. :تاللاجر

 .ليقعبواديإ ىرق نم "سنو الفأ" ايلحم قطني (4)
 .2 :تالاجر 49 :ةراشبا (2 : يك ومسرلا تايفو :ق هل مجرت 5(

 .ميرذاو تْيَأ ةليبق «سوفيإ تيب عقيو ؛ "يركن زن ريِداحلأ"ب ايلحم فرعي (6)
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 يسوكللا نسحلا نب دمحم (399)
 يسوكللا مساقلب نب نسحلا نب دمحم

 ف دئاصق هلو ءابيجع امظن يطويسلا مامإلل "ةياقنلا" مظن .الماع املاع احلاص الحر

 "يح باس

 -هنع هللا يضر- كاك .بيدألا هيقفلا « )()

 ءفلأو نيعبرأو نامث ةنس ةجحلا يذ نم يناثلا ءاعبرألا موي ةلئاق غيلإب هللا همحر يفوت

 .ةيوازلا يف نفدو
 يفيسر_ هللا نمحرلا دبع نب دمحم (400)
 هللا يضر- ناك .ابسن ””يلمتلا ءانطو يفيسرسخلا دواد نب نمحرلا دبع نب دمحم

 يروهحجألا ايلع خيشلا يقلو ءربك نأ دعب جح ءاحلاص ادباع ؛الماع املاع اهيقف -هنع

 .هزاجحاو هنع لحأو رص.

 .فلأو نيثالثو نامث وأ عبس ةنس هيف دلبب هعجرم يثوتو
 يلالمسلا ورمع جاحلا نب دمحأ نب دمحم (401)
 ادباع اهيقف -هنع هللا يضر- ناك «9يلالمسلا ورمع جاحلا نب دمحأ نب دمح

 .فلأو ”[رشع ةنس] يفوت .ةميظع ةكربو تامارك هل ءاتيمو ايح هب اكر بتم ءاحلاص

 ؟ طوس ىرعي نب دمحم (402)

 .شكارم ليزن ؛" يلف ةيرق نم «””فيزغتلا يلالمسلا ىزعي نب دمح
 سمح ةنس نواطتب هللا همحر قوت .احلاص ابيب ءاملاع اهيقف -هنع هللا ىضر- ناك

 .فلأو نيتسو

 .تايفولا نم حيحصتلاو .ةرشع عبس :خسنلا عيمج ف (أ)

 85 :غيليإ .6/7 :لوسعملا ؛43 :ةراشبلا «43 :يكومسرلا تايفو :ْف كلذك هتمجرت عجار (1)
 .44 :تاالاجر

 يذلا وهو ءسوس ءاملع ىلإ يلمتلا فسوي نب دمحم نم درو لاؤس ىلع اهب باجأ ةديصق هل (2)

 سوس «296 :ىلوألا يزوحأ ةلحر :رظنا) .يحاحلا ىبحي لبق نم ناديز ىلإ ةهجوملا ةلاسرلا ررح
 .(181 :ةملاعلا

 .610 :ةيركفلا ةكرحلا ,72/17 :لوسعملا «45 :ةراشبلا .43 :يكومسرلا تايفو :ْق هل مجرت (3)
 .45 :تاالاجر

 .385 :مقر ةمجرتلا رظنا (4)

 .29 :تالاجر .23 :ةراشبلا «43 :يكومسرلا تايفو :عجار (5)
 .تسيفخخيت برق لالمسواديإ ةليبقب ةيرق مسا : يلف (6)
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 يدماحلا ىسوم نب دمحم (403)

 .شكارم ليزن «يدماحلا تقوملا لدعلا هيقفلا «فرع هب «بيدألا '”ىسوم نب دمحم
 .فلأو نيعبرأو عبس ةنس دودح ف هللا همحر قوت

 يلمتلا بوقعي نب دمحم (404)
 هدلب ءاضق ىلوت .هيقفلا «”[لامرلا تحت] نم ؛ىلمتلا ديعس نب بوقعي نب دمحم

 .ديعس يديس هيحخأ توم دعب

 .فلأو نيثالث ماع هللا همحر قوت

 يتسيفختلا ىلالمسلا ديعس نب دمحم (405)
 .اهيضاقو ةلالمس هيقف اديس يسيفحختلا] يلالمسلا ميهاربإ نب ديعس يديس نب دمحم

 .ملعأ هللاو ءفلأو نيعبرأو سمح ةنس.هللا همحر يفوت

 شورلا مساقلب نب دمحم (406)
 يضر- ناك ؟”ةنارفإ يادأ نم ءبقل هب «”شورلا هللا دبع نب مساقلب نب دمحم

 .احلاص املاعو ءاليلج اهيقف -هنع هللا

 .فلأو ©7[نيتسو] ةسمخخ ماع يوبنلا عيبر نم نيرشعلاو سمانلا يف هللا همحر يفوت

 يكوتشهلا ركب يبأ نب دمحم (407)
 .انيد اريخ احلاص الجر -هنع هللا يضر- ناك يك وتشهلا نزغاو ركب يبأ نب دمحم

 .فلأو نيرشعو سمح ةنس هللا همحر قوت

 .تايفولا نم حيحصتلاو .يفيزغتلا : خمسنلا عيمج يف (ب) .م نم طقاس )0(

 .نيرشعو :تايفولا ف (ج)

 .39 :تالاجر «46 :ةراشبلا ؛44 :يكومسرلا تايفو :عجار (1)

 (42 :يكومسرلا تايفو :يف هل مجرت ؛ةيححلارحمررلا مصاع نب نمحرلا دبع لا ةرسأ نم (2)

 .45 :تالاجر .21/4 :لوسعملا :35 :ةراشبلا

 .26 :تالاجر ١10 :ةراشبلا .43 :يكومسرلا تايفو عجار (3)

 .40 :تالاجر .44 :يكومسرلا تايلر محار و

 كا زك رم برق ع ءقت «ريغصلا ملطألا ٠ لارفيإ ىو )3(

 250 :ةراشبلا 4 :يك ومس رلا تايفو :يهل مجرت .باوص 5 ةليبق نرْغاَو تي ىلإ ةبمسن (6)

 .54 :تالاجر ,«255/17 :لوسعملا
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 يباوصلا ركب يبأ نب دمحم (408)

 .ةباوص يضاق هللا دبع وبأ /لاعلا هيقفلا ,"”يباوصلا )رجح نب] ركب يبأ نب دمحم

 .ايضرم انيد اريخ -هنع هللا يضر- ناك

 .فلأو نيعبرأو عبس ةنس هللا همحر يفوت

 يدماحلا مساقلب نب دمحم (409)

 .حلاصلا 9 ولا نيمألا هيقفلا 2 يدماجلا يي زاغلا ب مساقلب نب دمحم

 .فلأو نيرشعو تس ةنس هللا همحر يفوت
 يسيرلا دمحم نب دمحم (410)

 اهيقف -هنع هللا يضر- ناك .لامرلا قنع نم ؛7”يسيإلا يلع نب دمحم نب دمحم
 .امهريغ ف كراشو امهيف عرب «باسحلاو هقفلا ف فرصت هل ءاليلج

 .فلأو نيسمخو ةسمخ ةنس هدلبب هللا همحر يفوت

 يسيإلا هللا دبع نب دمحم (411)
 ؛ملعأ هللاو ,"ولواحمأ"ب فرع ءاضيأ لامرلا قنع نم يسيإلا هلا دبع نب دمحم

 تابتاكم هل ءايضرف الماع ابيدأ اهيقف -هنع هللا يضر- ناك .الصأ ترن ءانكسمو اراد

 '”اديعس نب هللا دبع نب ىيحي يديسل رثنو اهيف مظن
 .فلأو نيرشعو ةسمخ دودح يف هللا همحر فوت

 يك ومج'رلا ىزعي نب دمحم (412)
 نم -هنع هلل يضر- ناك '”!نيتاغتلا يك وم رلا حيمسلا دبع نب ىزعي نب دمحم

 .نيمتملا هللا ءايلوأو «نيقداصلا كاسنلاو دابعلا

 .37 :تالاجر «35 :ةراشبلا «45 :يكومسرلا تايفو :عجار (1)

 :ةلوزج لالح 27/8 :لوسعملا «46 :ةراشبلا 4 : يك ومر لا تايفو :ْيف كلذك هتمجرت رظنا (2)

 .596 :ةيركفلا ةكرحلا «.38 :تالاجر 3
 :لوسعملا 250 :ةراشبلا 5 : يك وم رلا تايفو :يف هل مجج رت ءضاف ةمالع .خيشلا لا نام (3)

 .3 :تاالاجر 09

 .43 :تالاجر .45 :يكومسرلا تايفو :يف هتمجرت عجار (4)
 .783 :مقر ةمجرتلا رظنا (5)

 .34 :تالاجر .281/18 :لوسعملا ,26 :ةراشبلا «45 :يكومسرلا تايفو :يق هل مجرت (6)
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 .مارك ةنسح قالخأو تادابعو تاداهتجا اذ -هنع هللا ىضر- ناك

 يديس ينابرلا ةمالعلا هخيش هيلع ىلصو ءفلأو نيرشعو نامث ةنس هللا همحر قوت

 .نيماآ «هب انعفنو هللا همحر «بوقعي نب هللا دبع

 يكومجارلا ميهاربإ نب دمحم (413)
 حلاصلا دهازلا ؛عرولا هيقفلا «"'”يراوزملا يكومسرلا ناميلس نب ميهاربإ نب دمحم

 .فلأو نيسمخو عبس ةنس اهب نفدو ,'©7ضازنأب هللا همحر يفوت .حصانلا

 يريرسألا دمحأ نب دمحم (414)

 دمحم يبأ خيشلا نع -هنع هللا يضر- ذأ 2”يريرسألا ميهاربإ نب دمحأ نب دمحم
 .ملعأ هللاو ءفلأو نيعبرأو عست ةنس هدلبب لاوش يف يفوتو «يلالمسلا بوقعي نب هللا دبع

 يسيإلا مساقلب نب دمحم (415)

 .لماعلا ملاعلا لحجألا هيقفلا «يسيإلا لامرلا قنع يطبارم نم ؛”وساقلب نب دمحم

 .ةئامعستو نينامث ماع هللا همححر قوت

 يرصملا يرقبلا مساق نب دمحم (416)
 :هيف 'رصان نب سابعلا وبأ مامإلا لاق .يعفاشلا يرصملا “”يرقبلا "”[مساق] نب دمحم

 ءيرقبلا دمحم خيشلا ئرقملا ذاتسألا ءرصم يف هب عامتجالاب تررسو «هب تعمتجا نممو

 ءاريثشك حرفف ركع ةنسهرادل تيتا يما اك ورم تهنتا هيلإو

 ثبو ْكَهَو رسو

 لا لاس اناس دل دبل نبا يدم اوم ياوسعا

 وه ,يديس اي :هل لاَقف ؛ئينعي «نالفب سنأتأ عد :هل لاقف .ىبأف خيشلا نذأتساف ءأرقإ
 :ىلاعت هلوق نم فقو ثيح نم أرقف هل نذأف هل نذأي نأ هتبغرف ءعنتماف ءأرقأ نأ ينرمأ

 .س ع نم طقاس )ا

 .35 :تالاجر «172/8 :لوسعملا «26 :ةراشبلا «45 :يكومسرلا تايفو : 0 رظنا (1)

 .ليقعب واديإ ةليبق ءروزوأ تيأ يضارأب عفت (2)
 ةكرخلا .40 :تالاجر :31/5 :لوسعملا 35 :ةراشبلا :45 :يكومسرلا تايفو :يف هل مجرت (3)

 .62 | :ةيركفلا

 .494و 301 :نيمقرلا يف اضيأ هتمجرت رظنا (4)
 مجعم 2307/2 :نيفراعلا ةيده .149/2 :نونكملا حاضيإ :66/1 :راثآلا بئاجع :يف هل مجرت (5)

 .7/7 :يلك رزلل مالعألا ء«١136/1 :ةلاحك
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 موقلا َنِم تْوَجن فخت ال# :هلوق ىلإ ,”هءاّيحَتْسا ىَلَع /ىشُمت اًمُهاَدْحِإ ُهتَءاَجفإل [255]

 موقلا نم توجب ءكبسح :هل لاق «تاياورلا نم اهيف امم غرف املف] :«””«َنيِمِلاظلا
 «نيملسملا عيمتلو انل هوجرن يذلا نسحلا عيقوتلا نم هيف امو لافلا اذه انرسف .' '[نيملاظلا
 :ىلاعت هلوق ىلإ "ةرقبلا نم اردصو اهتءارعب نذأف ."ةمخافلا" دءارق 8 هتنذأتساف

 بككي هذيملت رمآو ىظفللاب هزاجاإلا هنم تبلطف و دءارقب 008 وحلفمل 9 ا

 :اهصنو ءاهبتككف ةزاجإلا

 ةيدمحملا ةعيرشلاب عفر يذلا هلل دمحلا «نيعتسأ هبو :ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 اوزافف :هيناهتو همالك ظفحب مهفحتأو .هينامأ زرح مهلحدأو ءاردق ءاملعلل ةيوفطصملا

 رونب نينما مهلعجو .هسفنب لزألا نم هل مهراتخاو ءارك ذو ابيرقتو اريسيت نيرادلا ةداعسب

 .ارصنو اداشرإو اقيفوت لئاضفلا عيمج اوزاحف سنا

 8 لذلاب فقاو أ !هئامعنو] هدوحج وه رح م ف رغم ىئالأب ف ّرعم لح هدمحا

 هذحو هلل ١ الإ هلا دي نأ دهشأو لربجو افطلو اخ اننحت ةهنايسسحإ م هلضف همعف ىئاطع باب

 هدبع ادمح انيبنو اندنسو انديس نأ دهشأو ءاركذ ةمايقلا موي انل نوكت ةداهش هل كيرش ال

 هباحصأو هلآ ىلعو هيلع هلل ا ىلص «ىربكلا ةماطلا موي ةعافشلاب هلل | هصخخ يب ةوسرو

 .اريثك اميلست ملسو .ىرخأو ايند نيم ز التم نيمئاد امالسو ةداص هتيرذو هجاوزأو

 .يلاوغلا جهملا هيف لذبت ام لجأو «يلاوعلا ممهلا هيف فرصت ام ىلوأ نإف «دعب اما
 .رايخألا ملعلا لهأ هيف بغر اذلف :هميهفتو هتءارق هجوأ مهفتو .هميلعتو هلل ١ باتك ملعت

 ةلالس «سيدألا ىعملالاو «بيرألا ىعذوللا مهنم راربألا تاداسلا لضفلا لها هب ىنتعاو

 .رصحأت نب دمحح نب دمحأ ديس ىلاعت هلل ١ ىلو «كلسملا ىلماعلا ماعلا .نيحلاصلاو ءايلوألا

 .هب عفنو هعفنأ هبو انبو هب هلل فطل

 مه كيلو :ىلاعت هلوق ىلإ نآرقلا لوأ نم شرو ةقيرط نم يلع أرقو «يلإ ءاج

 .اننمأ :ت ا(ج) .هماعنإ :م (ب) .س نم طقاس 0

 .25 :صصقلا (!)

 .325 :صصقلا (2)

 :3 :ةرقبلا 043(

 مالعألا عجار) .م812/ه197 ةنس قوت ءرشعلا تاءارقلا باحصأ دحأ ,يرصملا ديعس نب نامثع (4)
 .(205/4 :يلكررلل
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 .ءتعم يصرشب ةزاحإ ميظعلا نآرقلا" نم ىقب اهو ىلع أرق ام. هتزجأ دقو «' !!نوُحِلِفُملا

 . دارفإ هتءارق دارأ نم لح رطق يأ يف ناكم يأ يف ئرقي وأ أرقي نأ /ءرثألا ءاملع دنع [2-
 .هرانم ةرحآلاو ايندلا يف اهب هل العأو «هرازوأ هب هللا رفغ

 :الئاق بتاكلا هبتكو ءملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلإ يبطاشلا مامإلا ىلإ هدنس ركذ مث

 :ب دمحم هترفغمو هوفع ىلإ مهجوحأو ٠ ىلاعت هللا ديبع رقفأ هنذإب هنع هبتكو ءهيفب كلذ لاق

 البسحم .ةبسنو ةبحص يئثوصلا ءاداقتعا يرعشألا ءابهذم ىعفاشلا ءادلب يرقبلا ليعامسإ نبا

 رفص نم رشع عباسلا كرابملا تبسلا موي كلذ بتك ءارفغتسم املسم ءايلصم اربكم ءاللهم

 .مالسلاو ةالصلا لضفأ اهبحاص ىلع ةيوبنلا ةرجهلا نم نيرشعو نينثاو ةئامو فلأ روهش نم
 يسدادلا دمحأ نب دمحم (417)

 فرع ءاراد يعردلا ءائشنم © سدادلا يجاهنصلا ميهاربإ نب دمحأ نب دمحت

 خيش :عضاوتملا عشانخلا ينابرلا يثوصلا ءليلحلا ملاعلا هيقفلا خيشلا .هللا دبع وبأ ءريبكلاب

 .مهعروأو سانلا دهزأو :مالعألا ملعو خياشملا

 هللا يضر- وه ذخأو ؛هريغو يعردلا رصان نب دمحم يديس مامإلا خيشلا هنع ذأ
 .خيشلا مساقلا يبأ نعو «يرارجلا يدهم نب دمحم يديس خيشلا نع -هنع

 فيلآت هلو .ءتيب فلأ وحن 77"نايدألا ماكحأ نم لمجب نايبصلا ةفحت" هام مظن هل
 00 رخأ

 .فلأو نيرشعو عست ةنس مرحملا ف هللا همحر يفوت
 يدومصملا دمحأ نب دمحم (418)

 .ةساملجس ةلامع نم ءسيرغ يداو نم 77 يسيرغلا يىدومصملا دمحأ نب دمحم

 ؟هريغو 27!" نيالا ةديهع" يحاض

 .5 :ةرقبلا (1)
 .(531 :ةيركفلا ةكرحلا 330 :ةعصرملا رردلا :يف هتمجرت رظنا) .ةعردب اطيزنت ليزن (2)
 .531 :ةيركفلا ةكرحلا عجار (3)
 .(هسفن عجرملا) ةيخيرات ةيئارو «ةعردب ةالولا اهثدحأ يلا ةينزخملا فئاظولا ف ةلاسر :اهنم (4)
 .248/8 :ةلاحك مجعم ,367/2 :ناملك و رب ليذ :يف هل مجرت .م1640/ه1050 يفوت (5)

 .زيرابب ةينطولا ةنازخلاب ةححسن اهنم (6)

 يف ةهزوحجراو .(د1862 :مقر .ع.خ.م) ةيهقفلا نيناوقلا بسح ادوقع اهيف تبا قئاثو :هل (7)
 .(د1532 :مقر .ع .خ.م) ةيكملا ةءارقلا يئدتبمل ةيكملا ةحنملاو ,تادابعلا
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 ةوفصو «رايخألا ةبخنو «مالسإلا خيشو ؛مالعألا ملع -هنع هللا يضر- ناك

 .سانلل مهعفنأو مهك ربأو .مهعروأو سانلا دهزأ «راربألا

 ذخأو «هريغو يسلدنألا جارسلا ىبحي ءايركز وبأ مامإلا ةيبرغملا دالبلا تيفم نع ذأ
 .يعردلا رصان نب دمحم يديس ريبكلا بطقلا هنع

 يرعزلا كرابم نب دمحم (419)
 .ءايلوألا رباكأ نم -هنع هللا يضر- ناك تا نيفد ,10يرعزلا كرابم نب دمحم

 .دراولاو رداصلل ةدئامو ةدئاف بحاص ءاديفم ايرك ناكو ءءامركلاو ءالضفلا ريهاشمو

 يبنلا ىأرف «نوتيزلا ةسانكمب. /هبابش يف ةءارقلا لواح ءايمأ -هنع هللا يضر- ناك

 لعجف هتيدابل جرف ؛خيش كنكلو أرقت نل كنإ :هل لاقف همون يف ملسو هيلع هللا ىلص
 :ةينابرلا هتبذج ىتح ايؤرلا ليوأت فرعي منو «ناطلسلا دنع مدقتلا يف ةليبقلا ءاسؤر محازي

 . ورمع ابأ خيشلا بحصو
 ؛كرابم نب دمحم يديس مهعمو رمع يبأ خيشلا ىلع اودفو ريعز برع نإ ليق

 هلوق اولمأت هدنع نم اوعجر املف ءاهب بهذ اهلك اهب ىتأ نم :رمع وبأ خيشلا مهل لاقف
 عرزو ةيشام نم هلك هلام عمجف «ةبحنلا دارأ هنأ اونظو «ةمجرتلا بحاص مهعمسف «كلذ

 .خبطلا ردِق ىتح ؛كلذ ريغو

 دق ءيديس اي :هل لاقف ءرمع يبأ يديس خيشلا ىلإ هتجوز عم هلك كلذب بهذو

 ءاهلك اهب تبهذ دق تنأو :هل لاقف ءاهلك اهب تيتأ دقو ءاذك تلق كنأ كنع تعمس

 ناك ىتح ؛ميظع لاح هب لزنو ءاميظع ادجو دجوو ءاددمو اناعإو ةبحم نيحلا يق ًالتماف

 .هل لزن ام لقثل رخخآ ىلع لمح لمج ىبعأ اذإ «لامجأ ةعبرأ ىلع لمحي -هنع هللا يضر-
 ؛مهمولع ف قيقدتو قيقحتو قوذ اذ ةفوصتملا رابك نم -هنع هللا يضر- ناكو

 ىلع اومحدزاو سانلا هدصقو «برغملا يف هتيص '"[رشتناو] ءبئاجع مهرارسأ نم يدبيو
 .هب كربتلا و هباب

 .رهتشاو :ت )١(

 :يناشملا رشن «303 :ليلكإلا (95 :تارضاحملا ,226 :ةآرملا «147 :عامسألا عتمم :يف هل مجرت (1)
 .188/6 :مالعألا 6 :ةوفصلا 230 :رردلا طاقتلا ١/60

 .ةزعوب يالوم نم برقلاب مز داو ىلإ طابرلا نم ةبهاذلا قيرطلا ىلع دجوت ةيلبج ةيرق (2)
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 راشأ «فرحنم هبارحم نإ :هل ليق «خيشلا هب هل رمأ ثيح هدجسم ىنب امل هنأ يكحيو

 ىتح تحرح تف ةلبشلا نيبو مهنيب يلا ماكالاو لابجلا ©<ناتلكمل هذيب - هنع هللا يضر-

 .انايع ةحم مهلك نورضاحلا دهاش

 اولخد يتواتستلا كرابم نبا باحصأ نم ارفن نأ ةقثلا ٍيثدح :يسويلا يلع وبأ لاق
 : 776ه اولاقف] ؟كرابم نبا لاق يذلا ام «ءارقفلا اهيأ :ممل لاف ؛يقرشلا دمحم يديس ىلع

 :يقرشلا دمحم يديس لاقف .كلذ وحن وأ ,يمذ ف وأ ءيلع نوبوسحم ينامز لهأ :لاق دق

 .كرابم نبا نامز لهأ نم انأ انيلع اودهشا

 نسم ءيش نم عقو نمل ميلستلا بجي اذكف «ميلستلا اذهو .فاصنإلا اذه ىلإ اورظناف

 .ةريثك -هنع هللا يضر- هتاماركو هرابحأو .ريخلا هب نظيو «نيدلاو حالصلا لهأ نم اذه

 هربقو ءعست ةنس ليقو ءفلأو تس ةنس ءابولاب رطفلا ديع /يناث هللا همحر يفوت

 .روهشم ةرازم
 راصقلا مساق نب دمحم (420)

 ءلصألا يطانرغلا راصقلا هللا دبع وبأ «راظنلا ةمالعلا ماعلا مساق نب دمحم

 نيعستو عبس ةنس رافكلا اهيلع ىلوتسا امل ةطانرغ نم «20[هدلاو وبأ] مدق «رادلا ”يسافلا

 هدادحجأ ضعب ىلع امدقم ناك نييراصقلا نم الجر نأل ءراصقلاب فرع .ةئاغامثو

 .كلذ هيلع ىرجف «.ةيصولاب

 ةلحرلاو عزفملا هيلإو ءاهوقعمو اهلوقنم مولعلا عيمج يف ارحبتم -هنع هللا يضر- ناكو
 هلل ةيشحعو عوشو «مان دهزو عروو «ريبكلاو ريغصلل عضاوت ىلع «برغملا راطقأ عيمج نم

 .فاصنإو بناح نيلو ةنيكسو راقوو تمسو ةءورمو ةدابعو لصتم ركذو «لاح لك ف
 ناطلسلا مهرضحأف «اهيف مهيواتف تضراعتو ةلأسم يف اموي ءاهقفلا فالتخا عقو

 ؛ليلخ صن اهيف ةقاطبب ىمر سلخنلا نأمطا املف ,.مهعم هرضحأو «هيدي نيب روصنملا

 ءناوضر يخيش يناصوأ :لاقف كلذ يف هل ليقف «هلوق نع اولصفناو اوسرخأو اوتكسف
 .ةبلطلا بزحتت نأ لبق هب عدصاف قيقحت كعم ناك اذإ :لاقف

 .هوبأ 14 ل ع 60ج .هل ليقف :ط َح (ب) 0 .ناتلكل :سس 00

 .121/4 :رثألا ةصالخ :306 :ليلكإلا :39 :رردلا طاقتلا ؛86/1 :يناثملا رشن :يف هل مجرت (1)
 .363 :ةيركفلا ةكرحلا 2295 :رونلا ةرجش 6/7 :يلكرزلل مالعألا
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 جيهيو ءراصبألاو: عاممألا عتميو «ناذآلا 5207 -هنع هللا يضر- هسلج ناكو

 .دئاوفلا ريثك «بولقلا

 هللا كقزر :هلوقب يل وعدي ام اريثكو «ةديدع نينس هتمزال :"ةآرملا" بحاص لاق
 ركذ رشاع نبا جح املو .هئاعد رثأ تيأر دقو «كل ةمداخ ايندلا لعجو «ةرخآلا ريخ

 :هسفنل دشنأف «"”يرشوندلا هللا دبع يرصملا يوحنلا خيشلل ةمجرتلا بحاص
 9 ٍراَعوُمْنَم لْضفلاب اهب اوسكَو ةّمِيَأ مولُعلاةِقّش َكاَحْدَق

 راّسقلل لا ئتاقنكل  اَعُاَرِط َقاَرَو اَهييشاَوَح تسفر
 ضعب رواش هتانب زيهمن ىلإ جاتحا املو «لاملا ليلق ادهاز -هنع هللا يضر- ناكو

 ءروصنملا ىلع دفوف هيلع هقفاوف ءروصنملا ناطلسلا ىلع دفولا يف هباحصأ نم ءالضفلا

 ةقرفتو «نييورقلا عماجب ةباطخلاو ىوقفلا هالوو .هتزئاج لزجأو هتلزنم مركأو هب حرفف

 .مولعلا ثب يف هنكمتو بولقلا يف هتلزنم تمظعو تدازف «نيكاسملا ةقدص
 /:لاقف «تيبلا لهأ ةرهاصم بحي -هنع هللا يضر- ناكو 1259

 ' تناقل ماَظِع راكي َعِبرَأ 2 ناسمإلاو لوطلا يِذ نب ُتوَحَر
 نانْدَعْنِمُهَللاِهيَلَع ىَلص ناَوُكألا ديس تي لآ نِم
 نارفغلاب بَراَيدُحْفالُمأ ناكل اَذَمل د يِينإَو

 :لاقف كلذ هللا هاطعأف

 )4( نانذعلا انين لآني هاا ٍةولسِن عَبْرَأ يالوُم ييتْحنمَو

 انَمْلا مِعنُمْلا ميركلا هو لإ ةثكلا 3 ةككلا 2 ةكقلا

 ناوُضرلاَنِم يِنْدُياَمَلُكِبَو ةَنآلَث نارقلا ظاقُحب يَا
 .برقلا يف روكذ ةئالثب هيلع هللا مف

 خيراتلا ف يفنلا ةرهوج" هل ءيوحن مامإ ءيرشوندلا دمحم نب يلع نب نمحرلا دبع نب هللا دبع (1)
 402/2 :يناثملا رشن :يف هتمجرت عجار) .م1616/ه1025 ةنس يفوت «“”سمشلا ةجرد لصو
 474/١(. :نيفراعلا ةيده 270/6 :ةلاحك مجعم

 .لماكلا نم (2)
 .زجرلا نم (3)
 .لماكلا نم (4)



 :هلوق هنم :قئار رعش -هنع هللا ىَضر- هلو

 9 مز لا نم كاذف لايجب ِهّْيلَع نعتس ساق لهجل 1 نم ذب دجت مل نإف

 7 شكارم:.هيبع دسفي نأ هيلإ ثعبو «ناديز هدلو هبلاط 2؟[روصنملا] يثوت املو
 هنع هللا تر تامو .هقيرط ف صرمهو هالي الأ هللا لاس هنأ :ليق هِعاَمْل هرك خيشلا

 راوجب نفد :ليقو .ىبسلا سابعلا يبأ يديس ريبكلا خيشلا حيرض ءازإب نفدف شكارمل لمحو

 .فلأو ةرشع ىبنثا ةنس ناضمر يف كلذو ءضايع يضاقلا

 يقرشلا دمحم (421)

 بسم وب .2 [يمرلا يرباجلا] يرعرزلا , مسأف ي ديس حاصلا قولا قو يقرشلا دمح

 ةبحتاو 2م ا يقوذلا نافرعلاو ةيهإلا ةيانعلا وذ «ينابرلا ماركلا رحب «ريبكلا لولا ؛ ا

 .هنع هللا يصر باطخا نب رمع انديسل مهبمسل لوعفري هدال وأ ناك و .ةقداصلا لاوحألاو

 هيل هللا ايحأ نام نيروهشملا ةيفوصلا خياشم رابك م - هيي هللا يصر- ناكو

 .ةينابطملا هل تبسلو دابعلاو دالملا هعفن رمعو ءىانلا 8 هتك رب ترهظو .ةقيرطلا

 .ئقزرت تنأ :دلولا لاق ىتح ءاموي مالك ”يناوزغلا هدلو نيبو هنيب ىرجو :ليق
 معن :خيشلا /لاقف

 خيشلا نإ :يئالدلا يطاخملا ركب يبأ نب دمحم ىديس 0! لاقف «ءكلذ سانلا مظعأف

 رشن روصنملا دمحأ ناطل_.هدا ثعب ثعب «هتيص رشتناو -هنع هللا يضر- هرمأ رهتشا املو

 ةيراج تكرت :مهدحأ لاقف «ةجاح هسفن ف دحاو لك رمضأف ؛هرمأ نوربتخي هصاوخن نم
 يف ثلذو «ةحالدو اصلا ازبخ تيهتشا :رحآلا لاقو ءاهرمأب ينربخُي نأ ديرأ ةضيرم يل
 سبل اذه :مهدحأ لاقو «عيفر سايل يف مهيلع جرح دق ناك و .هناكم ريغو هناوأ ريغ
 ؟ةئيا هذه ىلع يلولا نوكي فيكف كولملا

 .يههدلا يرماجلا ::َط َْع 21 ُِق (ب) 5 نم طقاس )0

 .ليوطلا نم (1)
 :رردلا طاقتلا .81/] :يناثملا رشن هد 5 :عامسألا عتمم :ْقف هل محرت (كليبع وب وأ ةديبع ابأ ىنكي (2)

 43 :ةيواقرشلا ةيوازلا «25 :ةوفصلا .«305 :ليلكألا ,«226 :ةآرملا 7

 :ةيواقرشلا ةيوازلا عجار) .روجنملا دمحأ نع ذخأ ثيح ساف ىلإ لحر مث .هدلاو دي ىلع دملتت (3)

100-06 ). 
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 لاق مث .يب قئاللا وه سابللا اذهو ءينامز بطق انأ :هنع هللا يضر خيشلا لاقف

 يهتشت تنأو :حالدلاو زبخلا بحاصل لاقو «تيفوع دق كتيراج نإ :ةيراحلا بحاصل

 .هتفص ىلع ازبخو ةحالد هل عفدو «هب هللا ءاج نذإ وه اهف «هدلبو هتقو ريغ يف حالدلا بلطتو
 ملو بهذف !رقفلا كلنع هللا عفر دق بهذا :هل لاقف ةقافلا اموي لحجر هيلإ اكشو

 .كلذب رقفلا هنع عفتراو «تامف اريسي الإ ثبلي

 وهو هب اورعشي ملف ؛عامسلا اوك رحو مهيلإ جرف «ءارقفلا نم ةعامج هيلع مدقو
 لحجر اذه :ارس رخآل نيسلاحلا ضعب لاقف «صيمقلا الإ هيلع سيلو دحاوتي ,.مهطسو ف

 :لاقف ,مهرطاوخ ىلع ملكت روفلا ىلع وه اذإف «فيفح
 () ف يطل اي هللا هنلا هلئلبه للا هلللا

 فيفخانأامهللاوال لاج رلاز هي سحللا

 هءاج مث .هنع لفاغتف «ةالصلا تقو ناح :هل لاقف «سلحمنلا ف وهو اموي نذوؤملا هاتأو

 .كلجعأ ام :خيشلا هل لاقف ةماقإلا يف نذؤملا عرش مث ءسلحنبا نم مقي ملو ءاثلاث مث ءايناث

 .تاف اذإ ىضقي ال ناوخإلا سلحبو ءىضقتو كردت ةالصلا نإ
 ضعب يف هل تعاضف «ةراجتلل لحجر عم هل ةعاضب روجنملا ةمالعلا خيشلا ثعبو

 هيقفلا فسأتف «سافب روجنملا خيشلا ىلع كاذ ذإ أرقي خيشلا اذه دلو ناكو «ةيدوألا

 ناك املف ,دلولا ءاجف «ةعاضبلا ربح /هتربحأو كيبأ ىلإ تبهذ ول :دلولل لاقو «هتعاضبل

 اهب عحرف .هملكي نأ لبق اهنيعب يداولا اهب بهذ ىلا ةعاضبلا هل جرخأ «هيبأ يدي نيب
 :اهوأ ىلا هتديصقب هحدمو -هنع هللا يضر- خيشلا ةرايزل ءاجف .روجنملا هخيشل دلولا

 ا" بكوك بزغلاب وه خيش ٍلضَف ىريم هلك ّيِنَمَز يِف لاَحْم اَذَهَر
 ْبرَُم بْطُق اقَح هَلإلا يلو 2 ىَقتلا خْيَش يَا ُنئاَو ىّقتلا مَ
 0ْبّيَطُم ُكْسِمَو ٌفْرَع ِهِحْدَم يفو  ًالِهاح تنك نإ يِقرّشلاب ْبَقَلي]
 جاهتبا بانك ف اهركذ تابطاخمو ةلصاوم يسافلا نساحملا ىبأ نيبو هنيب تناكو

 .اتيمو ايح هرهاظ هتاك ربو ةريثك - ةهنع هللا يصر- هتاماركو .©0"بولقلا

 .ةيفوصلا روحب نم رحب (1)
 ' ' .ليوطلا نم (2)
 .(5326 :مقر .ع .خ.م) بوذا هخيشو نساحملا يبأ خيشلا ربخب بولقلا جاهتبا (3)
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 كرابم نب هللا دبع يبأ نعو ,عابتلا سراف يبأ نع هدلاو نع -هنع هلل يضر- ذأ

 .يساس نب هللا دبع يديس نعو «ةسانكم زاوحأ يف يراتخملا رمع نب هللا دبع يبأ نعو ''”يرعزلا
 .فلأو رشع ةنس !دبم مرحملا لئاوأ يف هللا همحر ينوتو
 يجينلا يلع نب دمحم (422)

 .ريبكلا حلاصلا يلولا «ليلجلا ملاعلا ئوصلا ةمالعلا هيقفلا «”يجينلا يلع نب دمحم

 الإ سلجي ال «ةنايدلا نيتم ءاسيك اصيرح «ةنسلا عابتا ىلع اظفاحم -هنع هللا يضر- ناك

 ريبكلا خيشلا هتوم دعب بحص مث «يتولصايلا ثراولا دبع خيشلا بحص .ةلبقلا اليقتسم

 . يسافلا فس وي يديس نساحملا ابأ

 اهب حدم ةينيع ةديصق هببس ءوضولا ف ساوسو هارتعا -هنع هللا يضر- ناكو

 ؛ءكلذ هرك هنأكف «ثراولا دبع يديس هخيش همانم يف ىأرف ءاهيف هارطأو روجنملا هخيش
 ءلعفف «هيدي نيب ىلصيو أضوتي نأ هرمأف «هيلإ اكشو نساحما ابأ ىتأ املف «هيلع هركنأو

 .تقولا يف "[سواسولا] هنع تلازف
 يديس هذيملتل بهذف ءرخخآ خيشل جاتحا هخيش تام امل هنأ ةسوسولا ببس :ليقو

 هبحاصل لك لاق ىتح ةرفانمو ةشحو امهنيب تعقو مث «هعنقي ملف يلاورزلا عماج نب دمحأ
 ةمجرتلا بحاص امأو «تام ىتح اهنم جرخي لو هراد مزل دمحأ يديس ناكف :(*””[ءاعد]

 .ةسوسولا نم ركذ ام هل عقوف

 دبع يالومو يديس بطقلا ةالص حرش" /:اهنم ءفيلآت -هنع هللا يضر- هلو
 "ةيلصألا ثحابملا"و «"ةيشيرشلا حرش"و «"شيشم نب مالسلا

 هنأ هتامارك نمو :يسافلا يبرعلا يديس لاق .فلأو نيثالث ةنس هللا همحر قوت

 يف دودعم هجو ىلع ةالصلل يروضح رسميتف ءارضاح نكأ ملو هيلع يلصأ نأ ىصوأ
 .ةداعلا قرح

 .ىعدأ :ع ك (ب) : ساوس ولا": ثنا(

 ودي كلذ نوكل «يرعزلا كرابم نب دمحم نلع هذحأ يف ةيواقرشلا ةيوازلا بحاص ككشي (1)

 .(63 :ةيواقرشلا ةيوازلا عجار) .هتقيرطل يقرشلا اهيف هوعدي ةلسارم نومضم عم اضقانتم
 رشن «21 :ةأرملا :يف هل مجرت «لاورز ينب ةليبق ءسارغوالت نيفد «يجينلا يلاورزلا يلع نب دمحم (2)

 نم هتيقل نم ضعبب مالعإلا 2315 :ليلكإلا «47 :ةوفصلا 277 :رردلا طاقتلا 2283/1 :يناثلا
 .60 :لاووز يب ةليبق 219 :مالسإلا ءاملع
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 يبيجتلا دمحأ نب دمحم (423)
 5 بينبلا يسلدنألا زيزع نب دمحأ نب دمحم

 .عشانخلا دمازلا هّللاب فراعلا هيقفلا :رشاع نب دحاولا دبع ةمالعلا هذيملت هيف لاق

 يتودقو يخيش «ةيناف رعلا قراوشلاو ءةينابرلا تاماركلا وذ ءدباعلا لماعلا ىلاعلا بسلا

 .تامارك هنع ىكحيو «يبر ىلإ ٍتليسوو

 يمودقلاو يجيجفلا رابحلا دبع نب دمحم نب مساقلا يبأ نع -هنع هللا يضر- ذخأ
 .مهريغو جارسلاو وجنم لاو

 . يسافلا نسامح ابأ بحصو 2 ”يركبلا نسحلا ابأ نيفراعلا جات يقلو جحو

 .سافب ليوطلا بردلاب نفدو «فلأو نيرشعو نيتنثا ةنس هللا همحر يثوتو
 ينافعلا ىلع نب دمحم (424)

 رمع باحصأ نم ءرصقلا ليزن «نونو ءافو ةلمهم نيعب «'7”ينافعلا يلع نب دمحم
 رباكأ نم -هنع هللا يضر- ناك .ريهشلا ريبكلا يلولا صفح وبأ ؛ينوهرزلا باطخلا

 .ةقداص تافشاكم وه .ةريثك .تامارك هل ءرك للا نع طق هناسل رتفي الف ءمهدبعأو ءايل ءألا

 «ةنيزتم ةباش هرمأ لوأ يف ىأر هنأ لجأ نم رصبلا ريرض -هنع هللا يضر- ناكو

 هنأ ركذيو ءهنيح نم هرصب فكف :ىمعلا اهقح نيملسملا مراحم ىرت نيع «بر اي :لاقف

 ءيسافلا نمحرلا دبع يديس اموي هيلع لخدو .هرصب هيلع هللا در هبوث يلفي نأ دارأ اذإ

 لحدت لحنلاك يسأر ىلع ءايلوألا حاورأ نإو ءاماعط تلكأ ام ةنس ذنم :خيشلا هل لاقف

 .مهبولق راسكناو مهسوفن ضفخل ءدوس نعي «شاوكأ مهرثكأو ءجرختو يلع
 .هل ةبحملا ديدش نساحملا يبأ خيشلل دادرتلا رثكي -هنع هللا يضر- ناكو
 ةتبس باب جراخن نفدو ءفلأو عبرأ ةنس ليقو ءفلأو سمخ ةنس هللا همحر يفوت

 .مهتاقبط ىلع ةهج لك نم اهيف سانلا عمتجا «ةلفاح هتزانج تناكو .رصقلا باوبأ دحأ

 :ةوفصلا «235/2 :لاجحلا ةرد .312 :ليلكإلا 660 :رردلا طاقتلا ء«177/1 :رشنلا :يف هل مجرت (1)
 .297 :رونلا ةرجش 152/1 :ةولسلا «5ا

 رشن :عجار) .م1545/ه952 يفوت ,«فيناصت ةدع هل «نيدلا جاتب فرعي .يركبلا دمحم نب ىلع (2)
 .(237/7 :ةلاحك مجعم 289/1 :يناثملا

 :ناتسبلا راهزأ (61/1 :يناثملا رشن ء108 :عامسألا عتمم ,219 :ةآرملا :يف كلذك هتمجرت عحار (3)
 .30 :ةوغصلا .176 :رابحلا ةحنم .302 :ليلك إلا 6
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 نانجلا دمحأ نب دمحم (425)

 اهيقف -هنع هللا يضر- ناك 5 يسافلا يسلدنألا 2 فدملا] نانجلا دمحأ نب دمحت

 هراتخا امم ءيشب هتخسن جزم/و «"ليلحخ رصتخم"ب ىنتعاو «هقفلا يف عربو ءاننفتم املاع [2637

 .رخآ فيلأت هلو ,مهمالك نم همهفو

 ءيمودقلاو «7”[ربحم نباو] ءروجنملا نع ذأ ءانيد اريخ -هنع هللا يضر- ناكو

 .فلأو نيسمخ ةنس قوت .مهريغو جارسلاو
 يحايرلا مامز نب دمحم (426)

 هللا يضر- ناك .يواشلا دمحأ يديس باحصأ نم ؛'”يحايرلا مامز نب دمحم]
 0 يسار هل لزج نسل اعجب للا قيقا يدع نال زا ودا لاجبر نك بع

 (27[فلأو نيرشعو عبرأ ةنس هللا همحر فوت
 يسانكملا يرصبلا دمحم (427)

 -هنع هللا يضر- ناك .ظاعولا ةكربلا فراعلا , 0 0 انكملا يرصبلا دمحم

 .ةرخالا ىلع البقم ءاهنم اللقتم ءايندلا ةايحلا ن م ارهاظ ملعي الف ةنجلا هلب و ليلاهبلا نم

 ظعو اذإو ءروصنملا ناطلسلا شارف ىلع غرمتي ناكو ,كولملا عم بدألا لمعتسي الو

 .روهشم ةسانكم لحاد ف هربقو .هنع هللا ىضر «نويعلا تفرذو «بولقلا تلجو

 لحكألا دمحم (428)
 سيلو لحكألاب بقل ؛لياجلا يلولا حلاصلا لحرلا هللا دبع وبأ (4) احكألا دمحم

 .ةقداصلا لا وحألاو ميلسلا قودذلاو ةف ةرعملا لهأ نم -هنع هللا يض 1 ناك . احكأب

 34 2« 3-5 نم طقاس جر .رجح نباو :ل (ب) 4-3 نم طقاس )0

 :182 :رباكألا ةفحت ,330 :ناتسبلا راهزأ «ء111 :رردلا طاقتلا :379/1 :يناثملا رشن :يف هل محجرت (1)
 .248/8 :ةلاحك مجعم :9/6 :يلكرزلل مالعألا 58 :ةوفصلا .323 :ليلكإلا

 :رطاعلا ضورلا 2363 :ربغ نمك.مالعإلا :عجار) .ةيواشلاب نيرقتسملا حاير نب برع ىلإ بستني (2)
 .(279/1 :ةولسلا 258 :ةوفصلا «68 :ر ردلا طاقتلا ,314 :ليلكإلا 0

 .م1584/ه991 فوت «ةيسانكملا يرصب ةرسأ دج وهو «ينرصب هللا دبع نب هير دبع نب دمحم (3)
 .(28/4-34 :فاحتإلا (65 :ةوفصلا .138 :رابحلا ةحنم .224 :افصلا لهانم :يف هل مجرت

 45 :رردلا طاقتلا ء134/1 :يناثملا رشن 6 يابو :يف هل مجرت ءماقمقا :ب فرعي (4)
 (66 :ةوفصلا .328 :ربغ نم. مالعإلا «163 :رطاعلا ضورلا «.186 :رباكألا ةفحت 2368 :ليلكإإلا
 .328/2 :ةولسلا
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 هرمأ نساحنلا ابأ خيشلا بحص املف «ءايميكلا ةعنص فرعي هرمأ ءادتبا يف ناكو

 :لوقي ناك و .هتمدح مزلو «هل نذأي لو ىبأف هدالوأ اهملعي نأ خيشلا بلطو (!)اهكربب

 .يل يل يل نيلطبملا ءالؤه قيرطو «ءيش كل ام هذه انتقيرط
 .فلأو ةرشع عبرأ ةنس هللا همحر يفوت

 يئالدلا ركب يبأ نب دمحم (429)

 ريهشلا «ةودقلا مامإلا «ةمالعلا ملاعلا ؛©يئالدلا ىيجاهنصلا ركب ىبأ نب دمحم

 _ىاحلصلاو ءالضفلا ةودقو ءاملعلا سيئر «خياشملا خيش «هنامز دحوأ ,ةكاردلا ةماهفلا

 .ثيدحلاو ريسفتلا مولع يف رحبتملا

 يلوقعملا ركب يبأ نب دمحم يديس هيف :'"ةحصانملا لذب" يف يلع نب دمحأ يديس لاق
 هئاطعل قئالخلا قانعأ تدتما يذلا «مامهلا ذفلا سيئرلا «مامهملا ةمالعلا ءىلوصألا ذبهجلا
 زع هللا يف هترايزل دصاقلا زع ىتح «عاطتسا ام كلذ يف هدي هللا همحر طسب دقو دمر

 ةلقل ناسللا هيف قلطي هضري مل نم نإ ىتح «هيدي نم '”[نولوانتي] امل هنودصقي اهنإو .لحو
 .هطبضل انقتم «”يراحبلا حيحص"ب افراع ناكو .ناسنإلا نم فاصنإلا

 ديعس نب هللا دبع يديس ىل ركذو .هلعف ؟”![ريغتي ال] .دحاولا ةديقع هعم ترك اذتو هتيقل

 ؟هلهأ وه ام ادمح انيبن انع هللا ىزج :انلوق نم لضفأ ةظفل طقسأ هجو يأبو :معنملا دبع نبا

 ؛كلذ ىلع الوأ هبن يذلا وه ترنَمت بحاص ميهاربإ نب دمحم يديس نإ :تلقف
 داسف هجو هل نّيبو «كلذ يف املكت ىتح /.ءكلذ ببسب هللا دبع يديس خيشلا هيلإ لصوو

 امأو 20ةياورلا ةهجج نم نوكي نأ الإ ,2ءاهعنمل] ةحججو مه سبيل :لاقف ةظفللا كلت

 :كلام نبا لوقب دهشتسا مث «ةيلكلاب عنتمت الف ةعانصلا

 او رحم نإ عت لطفل أ ايرع مة ةليه ]يش هلا 1 َمفأَو

 .اهانعمل :ك ع (ج) . هيئتي ال . س 1 بو .نولثني . س (تن )ا

 .برغملا ةفوصتم ضعب لبق نم هب ال ومعم اديلقت ءايميكلاب لاغتشاالا نم ريذحتلا ةلأسم تناك (1)

 .(266-269 :حضاولا جهنملا رظنا)

 (67 :ةوفصلا 2104 :رردلا طاقتلا ,339/1 :يناثملا رشن «225 :نساحلا ةآرم :يف هتمجرت رظنا (2)
 .(79 :ةيئالدلا ةيوازلا ,29/1 :سراهفلا سرهف 2263/5 :مالعإلا

 وهام نأل ؛لضفأ نوكت اهقوف ةجرد نوكت ال ثيحب «ةياغلا غلب هلهأ وه ام نأ اهعنم هجو لعل (3)

 .جودزملا زجرلا نم (4)
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 الإ مهل نوكي ال :يل لاقف «عنملا ىلع قفاوف ءاباب دمحأ يديس ةيضقلا تغلبو :تلق

 | (7ىهتنا «ةياورلا ةهج نم
 ”[ةمات] ةاعارمو ةصلاخ ةبحم يف نينس خيشلا تبحاص :"ةآرملا" بحاص لاقو

 .ىصحخي ال ام تكنلاو دئاوفلا نم هنم تدفتساو

 نبا خيشلا يقلو ءيقرشلا دمحم يديس خيشلا نع ةقيرطلا -هنع هللا ىضر- ذأ
 20 [يليكوبلا] يلع نب ىسيع يدهم ابأو ءيرعزلا كرابملا 29(ب 2.

 .رصم.هتماقإ هلم همزالو «نيدباعلا نيز مالسإلا خيش * ىقلو ءفلأو سم ةنس جححو

 يضر- ناك و .ةيبرغملا دالبلا يف هلثم دهعي مل ماعطلا ف ةيأ -هنع هللا يضر- ناكو

 يديس هيلإ بتكف «هب رثأتيو عامسلل هرمع رخآ تصني ءاميحر بلقلا قيقر -هنع هللا

 :يضاقلا نبا دمحأ

 3 ياص] تْحَبْصأ بّيشلا َدْعَب كلام ةَييبش َكِِفَو وُبصَتاَم كنده
 :هل ومب هباحأف

 0اس ووو هتيبلف ينحل ظل 4ايد 7 لا ؟ 7 وه م وى م ل ل هرم أ م.ممدع مثلو

 يسيل «ينانعوبلاو

 هيلع ىنبو منو هدناوي هينرق اداب ضار :نيعبرأو تس ةنس هللا همحر قوت

 مامإإلا لوقاهيف شفمنو عءانيلا ةنقتم و او ناطلسلا

 ©َمَذلاَو ِدْهَعلا يِفَوْلا ىلولا اذَه مركلاو َدمملاَو ىلا ٌحيِرَض اذه

 .ةأرملا نم حيحصتلاو . يكربلا :خسنلا عيمج يف (ب) .ةموح 30 م )0

 .ايئاذ :ن يك )2( .ابئاص :تن ءس 51 ج0

 .344/1-345 :يناثملا رشن يف ةلزانلا ليصافت رظنا (1)
 .(52 :ةفحتلا رظنا) .الدات نيفد وهو ءيطبملا هللا دبع باحصأ نم (2)
 * امّيتم اص بيشلا دعب كل امف * : :وحنلا نم لاحلا دهاوش يف يناثلا رطشلا بتكي .ليوطلا نم (3)

 .ليوطلا نم (4)
 يذلا وه يسوسلا كرابم هفيصو ناكو ءرغصألا خيشلا دمحم. فرعيو «ناديز نب خيشلا دمحم (5)

 .(85 :ةيئالدلا ةيوازلا رظنا) .ةمجرتلا بحاص حيرض ىلع ةبق ءانبب هيلإ زعوأ
 .طيسبلا نم (6)
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 مه رقت سادسا رك

 مّلَعْلا ىضّرلا رك يبأ نب ةَيِطاَق ِتيبلا لْمأل ُبِحُمْلا اَذَه

 مَجَعْلاَو بْرُعْلا ىَلَوَم خّيشلا دَّمَحُم 2 ِهِيَضْوَر ٍدييعَت يف ماَق اَذ لْخأ ْنِم
 .مهحصنو مهاصوو «هدالوأ عمج هتوم ضرم -هنع هللا يضر- ضرماملو

 هفرتلا كرتو ءنكمأ ام نيدلا فئاظوب مايقلاو هللا ةعاض موزلو ةماقتسالا ىلع مهضرحو

 ل ُهْمَعْطَي مل ْنَمَو ىنم سيف هنم برش 0 دسم

 ا دل هير ريشي قرط رولا .م ولو :لو انآو '!!هيودَيب ةفّرغ فرتغا ن م الإ ينم

 .ةسايرلاو ةيهافرلا نم 09 ءايندلا ةرهز نم مهيلع حتفي نأ ىسع
 ىلاعت هللا مالك لباق فيك :ليق نإف «هسرفتو هللا همحر هل راشأ امك كلذ عقو دقو
 - -ل

 هنع باجأ ركب يبأ نب دمحم نب يوانسملا دمحأ نب دمحم ةمالعلا هديفحف :لوقأ انأو ؟هلوقب

 .ةلاسر يف

 نب دمحم هللا دبع يبأ ققحما سافب ىوتفلا خيش نع -هنع هللا يضر- اضيأ ذحأو

 .روجنملا نع «يجادحلا يعردلا نسحلا يبأ نعو «ىتيسيلا نع ءراصقلاب ريهشلا مساق

 ةدوس نب مساقلا يبأ نب دمحم (430)

 -هنع هللا يضر- ناك (يسافلا يرملا يطانرغلا ةدوس نب مساقلا يبأ نب دمحم

 ءيّدَهو ةءورمو تم اذ ءاحلاص اعضاوتم افصنم ؛ةجهللا قداص ءاسردم املاع اهيقف

 ةنس هللا همحر يفوت .ةدوس نبا هللا دبع يبأ يضاقلا دلاو وهو .نيدلا نيتم «ةينلا نسح

 .هريغو يسافلا ديز يبأ نع ذحخأ .فلأو ةرشع سمخ

 يسدادلا دمحم نب دمحم (431)

 بستني .الدات لابج نم ن7 نيفد ,7”يسدادلا نسحلا 7 دمحم ] نب دمحم

 ديدش «قشاعلا بحملا ينابرلا خيشلا هللا دبع وبأ «هنع هللا يضر نافع نب نامثع انديسل

 .ركذلا عامس دنعو هعامسو "نآرقلا" ةوالت دنع كلامتي ال «ةبحملا ريثك .قوشلا

 .ةوفصلا نم كردتساو .خسنلا عيمج نم طقاس ()

 .249 :ةرقبلا (1)

 طاقتلا 2136/1 :يناثملا رشن :يف هل محرت ؛راصقلاو يونحلا ناوضر نع يوري .نييورقلاب سرد (2)
 .80/3 :ةولسلا .80 :ةوفصلا .234 :ناتسبلا راهزا .308 :ليلكألا .46 :رردلا

 .83 :ةوفصلا «58 :ةيئالدلا ةيوازلا «132 :رردلا طاقتلا .60/2 :يناثملا رشن .187 :عتمملا :عحار (3)
 .ملك 27 يلاوحب اهنع دعبتو .ديزوب تيأ ةليبق نمض لالم نب يحاوضب ىرق (4)
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 هللا ىلص يببنلا ىلع ةالصلا هنقلو ءيسالسلا نوسح نب هللا دبع يديس بحصو
 .ملسو هبحصو هلآ ىلعو يمألا يبنلا دمحم انديس ىلع لص مهللا :ملسو هيلع

 هرمأ مث .بحت ىتح ببحأو «رادت ىتح ردو «رازت ىتح رز :هل لاقف «ةرايزلاب هاصوأو
 يمألا يببلا" لبق "كلوسرو كدبع" :ةالصلا كلت يف ديزي نأ يئالدلا يطاحللا ركب وبأ يديس

 ءارقفلل اظعاو احصان «ةنسلاو باتكلل اعبات ايبرم احخيش -هنع هللا ىضر- ناكف

 نآرقلا" متخي -هنع هللا يضر- ناكو .حراوجلاو ةنسلألا ظفحو «تاقوألا ىلع ظفحتلاب

 .اهرخخآ ىلإ اهوأ نم اهلك ةمتخلا أرقي ءنيءاشعلا نيب "ميظعلا

 .فلأو نيتسو نينثا ماع هللا همحر يفوت

 راينملا دمحم نب دمحم (432)

 نب ىلع يديس حلاصلا يلولا نب دم نب «''رايتللا ريهشلا دمحم نب ريغصلا دمحم
 ائرقم اذاتسأ -هنع هللا يضر- ناك ..الدات دالب نم (”ضرحملأ نيفد يديزوبلا ميهاربإ

 .ماتلا دهزلاو عرولاو نيتملا نيدلا عم /ءسيردتلاو ءارقإلا نم لمي ال ءاسردم

 هنأكف «ةيوازلا نم اماعط هل جرخأف :يئالدلا ركب يبأ نب دمحم يديس اموي رازو

 نبا خيشلا هل لاقف «ةرجألا نوذخأي الف انام ةيوازلا نومدخي سانلا نأ لجأ نم هلكأ هرك

 هيتأيل ءنيحلاصلا رباكأ نم ميهاربإ نب دمحم يديس كدح نإ هللا و !يديس اي لك :ركب ىبأ

 يديس هل لاقف ءىسوم يوب اي انومتلخ :مهل لوقيف ءلجنم ةئامعستب داصحلل ىسوم ونب
 .يلاحب فرعأ انأو «هلاحب فرعأ يدج :ريغصلا دمحم

 تاقوأ يف الإ هتولخ نم جرفُي ال ؛هينعي ام ىلع البقم -هنع هللا يضر- ناكو

 ذحأ .ءايلوألاو ءارقلاو ءاهقفلا نم ريثك هب جرختو ءمالسإلا هب عفتناو ءسيردتلاو ءارقإلا
 نع ءيساملجسلا دحاولا دبع هيقفلا نب نمحرلا دبع ديز يبأ ققحملا ذاتسألا نع تاءارقلا

 .يزاغ نبا نع «ميهاربإ نب مساقلا يبأ 0 يور فيرشلا

 .هلج حيرض برق نفد «فلأو نيسمخو تس ةنس هللا همحر قوت

 .رشانلا نم حيحصتلاو .ديرملا :خسنلا ةيقب ٍقو . يبرملا :م ()

 .83 :ةوفصلا .122 :رردلا طاقتلا ,34/2 :يناثملا رشن 2229 :ةآرملا .135 :تارضاحملا :يث هل محرت (1)

 .لالم ب برغ بونح عقي (2)
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 هللا يضر- ناك .حلاصلا مامإلا هيقفلا «”يناسملتلا فيرشلا يبرملا دمحأ نب دمحم

 .سردلا يف اهحورش عيمج لقنيو «سيردتلاب "ةلاسرلا" ىلع موقي -هنع

 ةالصلل جرخي نأ هنم اوبلطف اموي ءاقستسالل سانلا جاتحاو «نييورقلاب ىوتفلا ىلوت

 نم ابيرق ناك املف ,جرحأ نآلا :لاقو «نيكاسملا ىلع هقرفو عرزلا نم هدنع ام لك ذخأف

 .اهقرفأ مل نيجعلا ةريمح تركذت :لاق ءكلذ يف هل ليق ؛مهيلإ

 هلأسف «؛مونلا ف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىأر هنأ -هنع هللا يضر- هنع ىكحيو

 وه معن :هل لاف 22 «ةنجلا لحد هللا الإ هلإ ال همالك رخغأ ناك نم» :ثيدح نع

 .سلاج ملسو هيلع هللا ىلص وهو هيلجر ىدحإو هيتبكر ىدحإ لبقف ,حيحص

 .فلأو ةرشع ينامث ةنس يفوت

 يلالمسلا مر أ دمحم نب دمحم (434)

 اذاتسأ .ءاهيقف - هنع هللا يضر- ناك © ببوسلا يلالمسلا مرحلأ دمحم نب دمحت

 همحر يفوت نأ ىلإ يسافلا رداقلا دبع دمحم يبأ هخيش سلجم مزلو «سافب ةءارقلل اعطقنم

 .نساحنلا يبأ حيرضب نفدو «فلأو نيعبرأو سمح ةنس اهب هلل
 يطبملا هللا دبع نب دمحم (435)

 ليلج ةمالع اهيقف -هنع هللا يضر- ناك .«”يطبملا هللا دبع ريبكلا مامإلا نب دمحم

 .هريغو هيبأ نع ذحأ ؛ةيحان لك نم سانلا هدصق «هيبأ ماقم ىلو .مولعلا يق انتفتم ءردقلا

 ةملك قطن نم هيلإ جاتحيام ذايب يف 2”[ةداعسلا] زنك" هامس باتك هلو

 .ديفم لفاح باتك وهو /00"ةداهشلا

 .فلأو ىدحإ ةنس هللا همحر يفوت

 :ليلكإلا ,52 :رردلا طاقتلا «150/1 :يناثملا رشن :عجار) .سلدنألا بونحب ةنيدم «ةيرملا ىلإ ةبسن (1)
 .(286/3 :ةولسلا 2343 :ربغ نمي مالعإلا (311-09

 .89/1 :زئانحلا باب يف هحيحص ف يراخبلا هاور حيحص ثيدح (2)

 .25 :تالاجر 7 :لوسعملا ,84 :ةوفصلا :ْق هل محرت ةيماركلا ةردمألا نم (3)

 .4 :شماحملا 367 :ةيركفلا ةكرحلا يف هتمجرت رداصم رظنا (4)
 .عومجم نمض د2879 :اهمقر .ع .خ :ب ةطوطخم ةخسن اهنم (5)
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 يشايعلا دمحأ نب دمحم (436)

 يىزاغلا دهاجملا .حلاصلا يلولا خيشلا هيقفلا (2”يتايزلا يشايعلا دمحأ نب دمحم

 .روهشملا سرافلا ءريهشلا

 ,نوسح نب هللا دبع يديس ريبكلا خيشلا ينابرلا يلولا -هنع هللا يضر- بحص

 دمحم نيأ :لاق أيهت املف .هوئيهو هوج رسأ :لاقف ءاموي خيشلل اسرف لئابقلا خا ويش ضعب

 ؛ءكترخآ وأ كايند وهف «ءكسرف هللا لوحب بكرإ :لاقف ءيديس اي انأ اه :لاقف ؟يشايعلا

 لاقو ةعركلا هذيب باك رلا هل كسمأو ,خيشلا هيلع مزعف ءابدأتو ءايح رخأتو (ةءطبخف]

 عوجرلا نم كل دبالو :داهجلا يف رمشو ءزيزعوب دالوأ ىلع لزناو رومزأ ىلإ لحترا :هل
 .ميظع نأش كل نوكيو -الس نعي- دالبلا ىلإ

 ثيح لزنو لحخراف .هعدوو خيشلا هل اعدو ءىكبو هسأر ىلع هدي خيشلا عضوو

 ىلع] هتميكش تدتشاو «هتيص رشتنا نأ ىلإ مهوزغيو رافكلا دهاجي لزي ملو .هرمأ

 :ةرومع ىراصن مهيلع قيض دق «ةدش يف اهلهأ دجوف ءالس ىلإ كلذ ببسب -هنع هللا

 ةرفكلا نارين دامحاإل بدتناف «هللا ةملك ءالعإو «مالسالل -هنع هللا ىضر- رصتتاف

 لفو .مهاهوأ ىنح ىرخأ ذعب هرم اهيلاويو «تاراغلا مهيلع نشف «مهتفأش لاصئتساو

 .اهالاو امو ةجيربلاو اهالاو امو شئارعلا روغن ف مهشورع
 ريمألا رمأب الإ لحي ال داهجلا نأ ةبلطلا ضعب نع هغلب -هنع هللا ىضر- ناكو

 ىبرعلا يديسو ءرشاع نب دحاولا دبع يديس مامإإلا :مهلك هَل اوبتكف «ساف ءاهمف 5

 ناطلسلا دوجو ىلع فقوتي ال رافكلا لاتق نأب «مهريغو يلالهلا ميهاربإ يديسو «يسافلا

 .هماقم موقت نيملسملا ةعامجو «هريغ الو

 -269 :ةهزنلا 87 :ةوفصلا «256 :ناتسبلا راهزأ «113 :رردلا طاقتلا 07/2 :يناثملا رشن :يف هل مجرت (1)
 .9/6 : يلك رزلل مالعألا ,73/6-92 :اصقتساللا (67 :زيحجولا فاحتإلا 79 :ةيشايعلا ةكرحلا 4

 عجار) .لاغتربلا دض ةيركسع تايلمع سرامي ناك اههالخو .م1615و 1604 نيب ام اهيف ىضق (2)

 .(83 :ةيشايعلا ةكرحلا :ىلذاشلا فيطللا دبع
 .84 :هسفن عجرملا :يشايعلا عم ناديز ةقالع لوح رظنا (3)

 .244-257 :هسفن عحرملا :ناوطتو سانكمو ساف لهأ ىلإ يشايعلا لئاسر صن عجار (4)
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 نويع عيمج هيلع عمج ىتح ىبأف .ءكلذ (9كريي نأ هنم بلط ناطلسلا ناكو

 نأ دهعلا مهنم ذخأو «اولعفف ةزات يحاون ىلإ شكارم يحاون نم كلذ هل نودقعي لئابقلا

 /.جاتحا ثثيح هونيعي

 ةدسحجلا ضعب ماق السب رقتسا املف «مالسإلا ىلع ارويغ -هنع هللا يضر- ناكو

 ىلإ ثعبف «ةدحاو ادي نيملسملا ىلعو خيشلا ىلع مهعم نوكي نأ ىراصنلا عم دقاعتو

 اوتفأف ءاودرمتو مهيلع ركنأف ءىراصنلل عرزلا اليل نولمحي اوناكف :مهلتق ف ساف ءاهقف

 ىلع ايماح ءروغثلل اطئاح ادهامم -هنع هللا ىضر- لزي من مث .هذه هلاح نم لتق زاوجي

 ('”بصتقلا نيع هل لاقي عضوه همحر هولتقف «طلخلا نم موق هردغ ىتح مالسالا ةضيب

 .فلأو نيسمخو ىدحإ ةنس مرحملا نم عسات يف

 يف ىأر «ةفرشملا ةنيدملاب ناك رصقلا لهأ نم الجر نأ يئشايعلا لاس يبأ ةلحر" فو
 مالسإلا انأ :لاقف ؟تنأ نم :هل تلقف :لاق ءامد ليستو ديلا عوطقم اسلاج الجر همانم

 كايؤر نم يل رهظي يذلا :ايؤرلاب ربخملل تلقف «ةكم.انأو :حلاس وبأ لاق .السب يدي تعطق

 .هتوك.اوربحتأو «برغملا نم جاجحلا مدق مث .لتق دق السب ناك يذلا دهاجملا اصلا لجرلا نأ

 «فلأو نيعبرأو عست ماع ةجيربلا وزغل جرح هنأ -هنع هلا ىصرك هتامارك نمو

 يف ةرفكلا ىلع ريغي نأ دارأ ناكو ءدحأ هربعي ال ءالتمالا ةياغ يف ؟”'ناوعلوب يداو دجوف
 هعبتو «هللا مسب :لاقو .يداولا محتقاف «نويعلا مهربخت نأ أطبأ نإ فاخو مهترغ

 .ةميظعلا ةماركلا كلت نم سانلا بجعف «مهليخ باكر زواجي ال ءاملا ناكف «هباحصأ

 اهريغو مئانغلا نم هباحصألو هل عقي امه ربخي «تافشاكمو تامارك هللا همحر هلو

 .ءاقللا لبق

 يسلبارطلا ديصلا دمحم (437)

 عدريو «ةربابحلا رسكي هنأل هب هوبقل ءدسألا ديصلاو «”يسلبارطلا ديصلا دمحم
 .لوتي :ع .م «س )0

 .(157 :ةيئالدلا ةيوازلا عجار) .برغلا ءاعبرأ قوس زكرم نم ملك 25 دعب ىلع دجوي (1)

 .(406/4 :فامتإلا) .رومزأو شكارم نيب «عيبرلا مأ رهن دفاور نم هلعلو ءناوعلوي ىلإ ةبسن (2)
 :رردلا طاقتلا 378/1 :يناثملا رشن (62/1 :ةيرصانلا ةلحرلا «63/1 :ةيشايعلا ةلحرلا :يف هل وجرت (3)

 .323 :ليلك لا .90 :ةوفصلا ءاأ ا
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 .سلبارط ىرق ىدحإ ()+ ب شنملاب] نكس .ةملظلا

 دمحم نب ىسيع يديس نع ذأ .نيحلاصلا هللا دابع نم -هنع هللا يضر- ناك و

 .يشكارملا ورمع يبأ نع «ةزعم يبأب فورعملا يناسملتلا
 .فلأو نيسمخ ةنس هللا همحر قوت

 يسلبارطلا لهاسم دمحأ نب دمحم (438)

 اهيقف -هنع هللا ىضر- ناك .هلبق يذلا ذيملت «''”ىسلبارطلا لهاسم دمحأ نب دمحت

 .ةريثك مولع يف اكراشم ءاحلاص ايلو ءالماع املاع

 سيردتلا مزالو .يفعأف ءاهنم ىفعتسا مث ةنس نيعبرأ ومن هدلبب ىوتفلا يلو
 .قئاقرلاو ظعولاب هسلجم متخيو «ةدابعلاو

 اهب رمي ال لبإلا ةغارمك ةغارم هللا '””[لهأل] نإ /:روكذملا هخيش هل لوقي ناكو
 امك ءايلوألل الزنم -هنع هللا يضر- ناكف .مهه ةغارم نوكت نأ وجرأو ءاهب غرمت الإ دحأ

 .تاكربو تامارك هل ترهظو ءهخيش لاق

 ءرفاسم فلحخت نذأ اذإ هنأ هخويش ضعب نع لهاسم نبا خيشلا انربخأ :لاس وبأ لاق

 انعدو امل كلذ انل لعف دقو ءاثيدح كلذ ف ىورو ءهرفس نم عجري ىتح هل نامأ كلذف

 .هلل دمحلاو .هتكرب انيأرو «هنع هللا ىضر

 يسافلا ةيرسع نب دمحم (439)

 يضر- ناك (© سافلا فس وي نب ىلع نبا ءفرع هب «ىسافلا ةيرسع نب دمحم

 يصر- ناكو .سابعلا يبأ خيشلا ةمعو هيبأ نع لح ءاحلصلاو ءاملعلا ءالضف و0 -- ةركس هللا

 هيلع هللا ىلص ىينلا ىلع ةالصلا نع رتفي ال داروألا ريثك «تادابعلا ف ادهتحم -هنع هللا

 .تاكربو تامارك هلو ءاليلق الإ ليللا نم ماني ال ءملسو

 لْهَأ لَم :لاقف ؟اذه ام ,يديس اي :لاقف دوسأ هصيمق مكو هباحصأ ضعب هأر

 .مهئاغأف هب اوثاغتساف ودقلا تاق :لاقف هلهأ لأسو هراد لخ دف «كراد

 .ك نم طقاس (ب) .ريشهنلا :ك (5)

 .9] :ةوفصلا ١188 :رردلا طاقتلا 2125/2 :ينانملا رشن «59/1 :ةيشايعلا ةلحرلا :يف هل مجرت (1)

 .323 :ليلكإلا

 .429 :ةيركفلا ةكرحلا 92 :ةوفصلا «372/1 :رشنلا .228 :بولقلا جاهتبا :يف هل مجرت (2)
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 املف ءرصقلا زوحمب ةزئاحلا بحاص ركب يبأ يديس حيرض هباحصأ عم اموي رازو
 ربقلا بحاص اودجوف هباحصأ هدعب لحد مث ءاديحو هربق دنع سلج يلولا ىلع لخد

 .ادحأ هعم اودجي ملف هيلع اولخد مث «:ةعاس هنع اوعجرف ءانايع هعم ثدحتي

 ةوطسو مكح هلو ءاهنقليو ءاهصاوخو ءامسألا رارسأب املاع -هنع هللا يضر- ناكو

 .هنيح نم عورصملا ٍفوعو «نجلا بره هل اعد وأ عورصم لبقأ ىتمف «نحلا ىلع
 .رصقلاب هتيوازب نفدو ءفلأو نيعبرأو نامث ةنس هللا همحر يفوت
 يضاقلا نبا مساقلا يبأ نب دمحم (440)

 عاب هل ءيضرفلا يبوسيحلا هيقفلا هللا دبع وبأ «7ىيضاقلا نبا مساقلا يبأ نب دمحم

 همع نبا نع ذأ .اهريغ ف كراشو «لوادجلاو ميجنتلاو ضئارفلاو باسحلا ملع يف ديدم

 ايلع خيشلا يقلو جحو ؛مهريغو يسافلا يبرعلا يديسو ءيضاقلا نبا سابعلا يبأ

 .قرشملا ءاملع نم هريغو يروهحألا

 مظن ىلع يلاخلا ةفحت" ؛"ضئارفلاو باسحلا يف ؟[ضماولا] قربلا"ك فيلآت هلو
 .كلذ ريغو "ةلحر" هلو ,'””[يلاخلا سمخملا] يف يلآللا كلس

 .هسيردت سلب غارف دعب /ءاشعلا دنع ”اليتق نييورقلاب هللا همحر يفوت
 يجارجرلا هللا دبع نب دمحم (441)

 هيقفلا :”دئاوفلا" بحاص هيف لاق ( © يحجا رجلا يلدبعوبب فرع هللا دبع نب دمحم

 هللا دبع وبأ ©0[اهخيشو] شكارم فم «قحلاب لاوقلا ءمراصلا دلجلا ءراظنلا ننفتملا ءققحما

 درو .مهسلا بئاص «ةرظانملا ديدش ءمهفلاو '”[ليصحتلا] رفاو ءكاردإلا يوق «يجارجرلا

 هريغو روجنملا نع ذخأ .اهؤاملع هنم بجعف «ءريسفتلا ءارقإل همدقف «ءساف ةنيدم روصنملا هب

 .سأف ءاهقف نم

 .انخيشو :ت (ج) الخلا سلتخملا :ع (ب) .ضفاولا :ن «م (أ)
 .دئاوفلا يقف ام انتبثأو .ليصفتلا :خسنلا عيمج قف (د)

 :ليلكألا (92 :رردلا طاقتلا «188/1 :يناثملا رشن (79 :روجنملا ةسرهف :ْف كلذك هتمجرت عحار (1)

 .519/2 :نييورقلا عماج «369 :ةيركفلا ةكرحلا (2288/3 :ةولسلا :95 :ةوفصلا 6
 شئارعلا ميلست ةيضق ف نومأملا خيشلا دمحم هدييأت ىلإ عجري كلذ لعلو «ه1040 ةنس كلذ ناك (2)

 .(288/1 :رشنلا عجار) .نابسإلل
 وحخ روم «352 :ربغ نمك.مالعإلا 220 :(ز3139 :مقر .م.خ.م) ينالكملا ةيمال :يف هل محرت (3)

 .369 :ةيركفلا ةكرحلا 2263/4 :مالعإلا .90 :ةوفصلا «252 :ءافرشلا
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 .فلأو نيرشعو نينثا ةنس ةجحلا يذ فصتتم هللا همحر قوت

 يملاسلا دمحأ نب دمحم (442)

 دبع نع سافب ذخأ .ردقلا ليلحلا لماعلا ملاعلا هيقفلا 2 ”9[ىملاسلا] دمحأ نب دمحم

 نباو «يسيرشنولا دحاولا دبع كلام ىبأ رهاب نعو « 7 ينانكسلا يدومصملا قحلا

 .هنع اوذحأو مهنع ذخأ نميف روجنملا هركذو .مهريغو ئتيسيلاو نوراه

 يفوت نأ ىلإ ءاهب "نآرقلا" ديوحتو مولعلا رورتل ردصتو «شك ارم. ىوتفلا ىلوتو
 .ةئامعستو نيعستو عست ةنس قوت ليقو ءفلأو نيتنثا ةنس هللا همحر

 يتكبنتلا دومحم نب دمحم (443)

 حتفب « ”عويغبب "”[فرع] «ينادوسلا ٍيكبنتلا ركب يبأ نب دومحم نب دمحت
 ليذ" بحاص لاق اا اا وا و دوووم

 ياس نم ناك ءكسانلا دبعلا حلاصلا «ننفتملا ملاعلا هيقفلا ءانتكر بو انخيش :"جاييدلا

 هللا دابع يف نظلا نسحو ةينلا نسحو ريخلا ىلع اعوبطم «نيلماعلا ءاملعلاو هللا دابع رايخ

 هتاقوأ فرصو «ملعلا ةبحم ىلإ مهحصنيو ؛مهنيب حلصيو ؛مهجئاوح “'[ءاضق] يف ىعسي
 عاضف ءاهنع كلذ دعب شتفي ال مث مهل هبتك سئافن لذبو «ماتلا عضاوتلاو «هلهأ ةبحم يف

 .هبتك نم ةلمج كلذب

 لمي ىتح رحض الو للم الب ديابلل دئاوفلا لاصيإو «ميلعتلا ىلع ميظع ربص هل
 الشل مزمز ءام برش اذه نظأ :لوقي انباحصأ ضعب تعم ىتح يلبي ال وهو «هورضاح
 ءقالخألا ءيدر نع يفاجتلاو «ةدابعلا ةمزالم عم .هربص نم ابجعت !ءارقإلا يف لمي

 .لوضفلا ف ضوخلا ابنجتم «هينعي ام ىلع البقم «ةملظلا ىتح /ةيربلا لكل ريخلا رامضإو

 .كو م نم طقاس (ب) .يلالمسلا :ت م )0(

 .ةيافكلا نم كردتساو .خسنلا عيمج عيمت نم طقاس جر

 هدعب مث «ةوذحلا بحاص وه دمحأ نب دمحم هاعد نم لوأو «ىلع نب دمحم هيمسيف روجنملا هركذي (1)

 .(14 :شماهلا 319 :ةيركفلا ةكرحلا ف هتمجرت رداصم رظنا) .ينارفإلا
 قوت «سلدنألا ةودع نم داوعألا ةبحر دجسم. سردي ناك «ضئارفلاو باسحلا ف عراب هيقف (2)

 .(75 :روجنملا ةسرهف 2390 :ةوذجلا «185 :لينلا :ْف هل مجرت) .م1548/ه955 ةنس سافي
 :ينانملا رشن («47 :دئاوفلا «43 :نادوسلا خيرات 2341 :جاهتبالا لين 4 :ةيافكلا :ِف هل مجرت (3)

 .101 :ةوفصلا 2287 :رونلا ةرجش «205/4 :يماسلا ركفلا «23/]

-351- 



 دعب اميسال ءارقإلا مزال ءءادر نيزأ راقولاو ةنيكسلاو ةنكسملاو ()ةفعلا نم ىدترا

 ايكذ ءانطف اكارد ناكو «هيف هتاقوأل اقرغتسم «' ”ديعس نب دمحأ هخيشو انخيش توم

 عم طسبنا امبرو ءاروقو اتومص انتوكس «ةريصبلا رونم «مهفلا "””[عيرس] «باوجلا رضاح

 .مهحزاعو سانلا
 دمحم مامإلاو ءفسوي فيرشلاو «ءيروجاتلاو «يناقللا رصانلا يقلف جحلل لحر

 .مهريغو يركبلا
 نبا ليهست"و ءمهف هءارق "أطوملا" هيلع تمتخف «نينس رشع نم رثكأ هتمزالو

 "هللا ءاطع نبا مكح"و «"حاتفملا صيخلت"و ."يكبسلا لوصأ"و «قيقحتو ثحبب ةءارق "كلام

 .كلذ ريغو ”ملسم حيحص"و ؛"يراخخبلا حيحص"و ؛”ضايع يضاقلا افش"و «"ةنودملا"و
 نم هيلع لمتشا امل رشاعلا نرقلا اذه سأر ىلع ثوعبملا وه نوكي نأ يدنع دعب الو

 .نيدلاو ملعلا

 عبتتو «هريغو "ليلخ" حورش يف عقو ام ىلع اهيف هبن شوحو فيلآت هللا همحر هلو
 .اريرقتو القن وهسلا نم يئانتلل ”ريبكلا حرشلا" يف ام

 .ةئامعستو نيثالث ماع هدلوم ءفلأو نينثا ماع لاوش يف ةعمجلا موي يتوت

 يوارغملا دمحم نب دمحم (444)

 (060[يوارغملا] لالج نب دمحم يديس مامإلا طبارملا نب دمحم
 لوقي ناكو «هريغو هيبأ نع ذحنأ «نونفلا ف اكراشم اهيقف -هنع هّللا يضر- ناك

 نب نابأ نب نورزح نب دمحم نب وارغم :وه هيلإ نوبستتي يذلا وارغم مهدج نإ :هيبأ نع
 دنع فورعملاو «لاوكشب نبا نع اذه لقني هوبأ ناكو ءهنع هللا ىضر نافع نب نامثع

 .عيفر :ع لك ءس (ب) .رقفلا :س (أ)
 .ةوفصلا نم حيحصتلاو .يطويسلا :خسنلا عيمج يف (ج)

 .(28 :روكشلا حتف 2108 :نادوسلا خيرات :عجار) .م1568/ه976 يفوت ,تيقأ لآ
 275/1 :يناثملا رشن :يف هل محرت «يناسملتلا يوارغملا لالج نب نمحرلا دبع نب دمحم نب دمحم (2)

 .90/1 :ةولسلا «101 :ةوفصلا 234 :رردلا طاقتلا

 فوت ءريسلا ف ثحاب «يسلدنألا يحرزتلا لاوكشب نب كللملا دبع نب فلخ نب مساقلا وبأ (3)
 .يضرفلا نبال سلدنألا ءاملع خيرات باتك ىلع ليذ وهو :"ةلصلا" باتك هل م1191 /ه7
 .(154 :رونلا ةرجش 2261/4 :بهذلا تارذش «114 :جابيدلا :عجار)
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 (17كلذ ريغ هريغ

 نب كيسرو نب وارغم نأ نودلخ نبال هفرعأ يذلاو :"بولقلا جاهتبا" يف لاق

 نأ امك «هنع هللا يضر بلاط يبأ نب ىلعل ةيالو ةجاهنصل :نودلخ نبا لاق معن

 .اهلصأ الو ةيالولا هذه ببس فرعن ال انأ الإ «هنع هللا يضر نامثعل ةيالو 7ةوارغمل
 . فلأو ناهف ةنس هللا همحر يون

 ديفحلا يترنمتلا ميهاربإ نب دمحم (445)
 (ا”يترنمتلا مث يسوكللا ةحلط نب رمع نب ميهاربإ نب دمحم نب ميهاربإ /نب دمحم 5 > 03 5 3

 .الماع املاع هللا همحر ناك

 نب نمحرلا دبع ديز يبأ مامإلا نعو ءدمحُم نب دمحم همعو هدجو هيبأ نع ذخأ

 هل ابتكو «يعردلا مب يرارجلا يدهم نب دمحم هللا دبع يبأ مامإلا نعو .يتاحكشلتلا ىلع

 .فلأو عبرأ ةنس مارحلا ةدعقلا يذ نم ةنماثلا ةعمجلا ةليل هللا همحر يفوت

 يسنوتلا نوماملا دمحم (446)

 © صفح نيب ىلإ ةبسن «"”يصفحلا يسنوتلا دمحم نب دمحم ربألا جاحلا نب نوماملا دمحم

 هركذ امبسح هنع هللا يضر باطخلا نب رمع صفح يبأ انالومل نوبستتي مهو «ةيقيرفإ كولم
 نإ :©"للحلا مقر" يف بيطخلا نبا دنع يذلاو «"ةروصقملا حرش" يف يطانرغلا فيرشلا

 .75/1 :مزح نبال باسنألا ةهرهمج ىلع ادامتعا كلذ ىلع رشنلا بحاص بيقعت رظنا )1(

 مهرارقتسا ناك و ءءايركز نب ارسم نب نتيلصي ىلإ نودلخ نبا مهبسنيو «ةتانز ةليبق نوطب نم (2)
 .(24/7 :ربعلا باتك رظنا) .طس وألا برغملاب

 .339 :مقرلا دنع هتمجرت تقبس (3)
 .390/2 :ةيركفلا ةكرتللا ,254/5 :مالعإلا ,109 :ةوفصلا 2241 :ناتسبلا راهزأ :يف هل محرت (4)

 ةلودلا سيسأت يف ترموت نبا رزآ يذلا يتاتنفا صفح يبأ نب رمع ىلإ نويصفحلا بستني (5)
 نب ءايركز يبأ دهع ىلع اهب اولقتسا نأ ىلإ ةيقيرفإ ةيالو ميظنت ةمهم مهيلإ تدنسا دقو .ةيدحوملا
 .(1968 ؛ءسنوت «ةيصفخلا ةلودلا ئدابم يف ةيسرافلا :ذفنق نب دمحأ :عجار) .م1228/ه625 ةنس ىبحي

 .1776 :اهمقر لايروكسالاب ةخخسن هنم دحوت «خيراتلا يف ةزوجرأ «لودلا مظن يف للحلا مقر (6)
 1316 هني سوح اهنع عري ربك

 ةنس يدحوملا رصانلا لبق نم اهيلع نيع دق ناكو «سنوتب ةيصفحلا ةلودلا سسؤم (7)
 .(194/1 :اصقتسالا عجار) .م1207/ه23
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 .ىهتنا ءلساع نب ”جاهنص دلو نم «ربربلا نم ةليبق "”ةتاتنه نم مهنإو ءيدهملا
 نيح يدعسلا يدهملا هللا دبع يبأ ناطلسلا ىلع مدق ةمجرتلا بحاص دج ناكو

 هنم دصق هنأ نظو «ناطلسلا هب حرفف ءاهتكلمب ىلع اولوتساو سنوت نم كارتألا مهجرأ
 بحاص دلو يفوت نأ ىلإ ةوظح يف هدنع لزي ملو «ةنكسملا راتخاف «كارتألا ىلع ةنوعملا

 ءاملعلا سلاجم مزالو .ةنايصو فافع يف أشنو ءشكارمم فلأو ثالث دودح يف ةمجرلا

 يبأو 0 [يبرملا] دمحأ سابعلا يبأو ؛يناتكسلا نمحرلا دبع نب ىسيع يدهم يبأ يضاقلاك

 .مهريغو يناتكسلا ركب

 وهو نوت نأ بشدي مل مث ءاهنونفب علضتو مولعلا يف عربو هنس رغص ىلع بحبو
 نيثالثو عبس ةنس لاوش نم نيرشعلاو ثلاثلا نينئالا موي هللا همحر هتثادحو هبابش ناعير ف

 (””ريغصو ريبك ىرغصلا ىلع ناحرش" هلو .فلأو
 يشكارملا راوزملا دمحم (447)
 ف يسويلا ىلع وبأ لاق .عرابلا رهاملا ةمالعلا لاعلا هيقفلا «”يشكارملا راوزملا دمحم

 ءيشكارملا راوزملا دمحم هللا دبع وبأ ةمالعلا '””[مامإلا] هيقفلا يحايشأ نم هيف :"هتسرهف"

 يسونسلا رصتخم" نم ةلمج هيلع تأرق
 ةهازنو ؛ةرشع نسحو «قالخأ ةثامد عم «ملعلا /نونف يف هتقو ريهاشم نم ناكو

 .ىهتنا «ةمهو

 تدمحح و هئريس تنسحف .يناتكسلا يدهم يبأ دعب ءاضقلا -هنع هللا يضر- يلو

 .هلاعفأو هلاوحأ

 ركب يبأ حيرض بناجي نفدو ءفلأو نيتسو سمح دودح يف هللا همحر يفوت
 .ىلاعت هللا همحر .يناتكسلا

 .لاعلا :س (ب) .ديرملا :خسنلا عيمج يف ()

 مايق ءانثأ يلبق نزو اهل ناكو «ريبكلا سلطألا لابحب شكارم بونج عقت «ةيدومصملا لئابقلا نم (1)

 .(267/6 :ربعلا باتك عجار) .ترموت نبا ةكرح

نم وهو .عازعز نب ليماع نب جاهنص )2
 :ربعلا :عجار) .رداصملا ِْق ةيمسل فلتك هو .سناريبلا نوطب 

6/. 

 .سافب ئميلا دمحأ ةعبطم.م1906/ه1324 ماع ىرغصلا ىلع هحرش عبط (3)

 .392 :ةيركفلا ةكرحلا ,292/5 :مالعإلا 2138/1 :ةيدبألا ةداعسلا «111 :ةوغصلا :يف هل مجرت (4)
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 يسافلا نعم هللا دبع نب دمحم نب دمحم (448)
 .ةيفخملا ةيوازلا بحاص «2”يسافلا يسلدنألا نعم هللا دبع نب دمحم نب دمحم

 .موَقلا قيرطو ةفرعملا ف ةخخسار مدق هل «نيفراعلا خياشملا نم -هنع هللا يضر- ناك

 .ةيعرشلا ةرهاظلا مولعلا ف ةكراشمو

 خأووه ناكف .ةدابعلل عطقنا مث ءيواردلا نسحلا يديس نع ميظعلا نارقلا ذحأو

 ف امهلفنت ةموحلا لهأ امهيلع باعف ؛«©:يرافحلا ةموح دجسم يف نيعطقنم هللا يف هل

 تنك ىئتيل اي :هصن امه باحأف ءراصقلا خيشلا تقولا فل كلذ يف الاؤس اوبتكف ءدجسملا

 .اميظع ازوف زوفأف ءمهعم

 نب مالسلا دبع يالومو يديس بطقلا حيرض ةرايز -هنع هللا يضر- مزال هنإ مث
 حرفف «يسافلا نساحملا يبأ ىلع هتمه هللا عمجف «لماك خيشب هللا هعمجي نأ هنم بلطي شيشم
 .نساحلا وبأ يفوت نأ ىلإ دايصلا ميهاربإ يديس نم هللا هنضوع :لاقو «نساحلا وبأ هب

 فوت ىتح .هلامو هسفنب همدخو «نمحرلا دبع يديس هرس ثراو هاخنأ بحصف
 انامز ثكم هنأ الإ ؛هلاحو هرس ثراو -هنع هللا يضر- وه ناكف «نمحرلا دبع يديس

 ف وهو هل نذأ مث «هللا ىلع مهتلالدو قلخلا داشرإل باصتتالا ف هل نذؤي ملو «هرادب

 تبهذو خيشلا تام اذإ :لوقي -هنع هللا يضر- ناكف « شيشم نبا يديس بطقلا حيرض

 .بهذ ام هيلإ عجري مث ؛«ءيش الب ثراولا ىقييو «هثراو لاحو هلاحب بهذ هحور

 احصانو ءاهيلإ هللا دابع داشرإو ةنسلا ىلع سانلا صرحأ -هنع هللا يضر- ناكو

 نم كباهي :هل لاقف «ئيبهت الو ئئحصنا ءيديس اي :لاقف ءاموي هتقو ريمأ هءاجو .مهل

 .هب قيلي ام هحصن مث «كوجري الو كفاخي ال هملكت يذلا اذه ,كفاخي وأ كوجري

 اذه سيل] :لوقيو ؛ةخيشملل نيردصتملا ءالؤه نم رذحي -هنع هلا يضر- ناكو

 هتجوز هبلغت /نأ لحرلاب نسحيأ ؛هتجوز هتبلغ نمك هلاح هتبلغ نم ؛”[ةخيشملا نامز
 نوكي هننسل هعابتاو ناسنإلا ردق ىلعو ؟اهب ابولغم نكي مل ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلاو

 .سكعلاب سكعلاو هلامك

 .3 :شماحلا 130 :رردلا طاقتلا يف هتمجرت رداصم رظنا (1)

 روبقلا رفح نهتمت ةئف نوك ىلإ عجرت ةيمستلا لصأو «نيياشعلا قوس راوحب نييورقلا ةودعب دجوت (2)
 .(73 :شماهلا 689/3 :نييورقلا عماج عجار) .ةموحلاب نكست تناك «ىتوملا نفدو
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 نأ ىبحتساو «همهي رهأ مك دحأب لزن اذإ :هباحصأل لوقي -هنع هللا يضر- ناكو

 فرعي بيبطلا نإف ءيدي نيب سلج اذإ هبلق ىلع هيرجيو .هسفن ثدحيلف هب ينربخ

 .ةقارغاب ضرملا

 ديز وبأ ''”فيلأتلاب اهدرفأ دقو ءرصحنت ال -هنع هللا يضر- هتافشاكمو هتاماركو

 .يسافلا رداقلا دبع نب نمحرلا دبع

 .فلأو نيتسو نينثا ةنس هللا همحر قوت

 يلبابلا نيدلا ءالع نب دمحم (449)

 .هناوأ ديرفو «هنامز ثدحم «ةمالعلا '”يرصملا ىلبابلا نيدلا ءالع خيشلا نب دمحم
 عبس ةنس 0 ءألا] ىدامج نم رشع سماخ ءامالثلا موي هنع يضرو هللا همحر قوت

 .فلأو نيعبسو
 يلع تنب ةسامن (450)

 .ىصقألا سوسب ريبكلا لبجلا حفسب 0 رانب ةدلبب 0 ”ىلع تنين ةساع

 ال «ةدابعلا ف تادهاجماو فراعملا يف اهنامز ةيودع ةعبار -اهنع هللا يضر- تناك

 نأب ربختو ءاهينادأو ضرألا يصاقأ نم هللا دالب نم دلبو ضرأ لك أطتو «لفغت الو زفت
 ةالف يف ليللا ةملظ ف فوهلملا ثيغتو ءاهفك ةحارك اهلك ضرألا اه لعج ىلاعت هللا

 .بيرق وأ ديعب ف جاتحا ثيح كلذك عئابلا معطتو ؛ضرألا

 نم مهبرك ف مه امنيبف ؛جلثو رطمو درب ةدش ف ريبكلا لبحجلا يف ةدم سان تاب

 ءاولكأف مهنيب عوضوم وهو ليللاو تيبلا ةملظ يف نوخسم ماعط ةحئار اومث ذإ كلذ

 يف دمحألا دصقملا" :هبقانم يف تفلأ امك «"نعم هللا دبع نب دمحم يديس لئاضف يف فيلأت" :هاممس (1)

 ةنملا فراوع" «سافب م1932/ه1351 ةنس رجحلا ىلع عبط ."دمحأ هللا دبع يبأ انديسب فيرعتلا

 ."عامسألا عتمم يف ركذي مل نم. عاملإلا" ”ةنسلا ييحم هللا دبع نب دمحم يديس بقانم يف
 .1515 :مقر .ع .خ مليفوركيم

 ةصالخ .168 :رردلا طاقتلا ,:337 :ليلك لا 63 :يشايعلا ةسرهف :ٍق هل مجرت «ثدحم هيقف (2)

 .270/6 :يلكرزلل مالعألا .210 :سراهفلا سرهف :39/4 :رثألا

 .82 :تالاجر 133/8 :لوسعملا :يف كلذك اه هجرت .م1706/ها 118 تيفوت (3)

 نع ةرابع يهو ؛توارفات قرش بونج «تريِرْسات ةليبقب عقتو ؛"نرانبَو تالت" :ايلحم قطنت (4)

-356- 



 مهف مهمعطي نميف اوشتفف ءاهتدلب اولصو ىتح نيطلاو جلثلا يف مدق رثأ اوعبتت اوحبصأ املف
 تعلط اذإ سمشلل اهوخأ اهحرخي ةنيكسم ةضيرم انه نإ مهل ليق مث «ءيشب ”[اوربخي]
 .يبصلاك هيدي ىلع اهلمحُي ةفيعض ىهو «تباغ اذإ اهلخديو

 نع مهتبرغ تلاط ءابرغ اوناك و ءاهيلع اوحلا ىتح فزتعت ملف ءاهيلإ اهاحأ اولسرأف
 :.مهيلإ اهاحنأ تلسراو مهتمحر كلذك مهتأر املف ءناسملت زاوحأ نم مهو ,مهدال وأ

 الف ءاذك كلهأو ءانك كدلوف .نالف اي تنأ امأ ,مكدالوأ دنع سأب ال مه لق :هل تلاقف

 .مهذنع سأب الف ذك كلهأو ءانك كدلوف نالف اي تنأ امأو :مهدنع سأب

 .مهدلب لاوحأو مهفاوحأو /.هيلاهأو مهدال وأب مهربخلو مهئامسأب مهيمست تلعجف

 .مكيلاهأ ىلإ مكلاح ىلع هظفحو هللا نامأ يف هللا كمحري اوريس :مه تلاقو
 يلاعلا ىحضلا يف انيتأت ةمجرتلا ةبحاص تناك :لوقت اهيلع هللا ةمحر ىتدلاو تناكو

 ال ينإف ,يئاذغب ينونآف مكتتج تقو يأ يف :لوقتو «هدعب اسأل انابك اان

 ءضرألا دالب يف اريثك رودتو هللا دالب نم تفط ام تفط نإزو :رادلا هذه يف الإ رطفأ
 اهنع لوقت اهيلع هللا ةمحر ىتدلاو تناكو .طق قيرط ف اهآر هنأ سانلا نم دحأ ربخُي ملو

 .ةرايزلاب هتدصق نم ضعب الإ دحأ اهتاقرط يف اهاري ال اهنإ

 نم تصلخو ةباغلا ىلإ اهب تحرح اذإف ؛منغلا ىعرت اهنأ اهتدلب لهأ ثدحيو
 اهحارمل اهب تءاجف .يشعلا ىلإ هنم لقتنت ال اهبر هب دبعت ناحم يف تسلح «سانلا ع رازم

 اهار ىتح «الاب دحأ كلذل دري ملف دلبلل تءاجو ءاراهن ةباغلا يف اهتكرت امترو .اهتيبمو

 ريبك بئذو ىعرت منغلا ىأرف «منغلا لعف ام رظنيل ةباغلل عرسأف «دالبلا يق اموي اهوخأ
 تقو اند املف ءىرقهقلا عحجر هققحو رمألا نياع ىتح سلجف ءاهطوميو اهاعري اطوح
 .افاح ىلع اهب تتأآو تبهذ اهتايب

 .اهتافو دعبو اهتايح ف ىصخي ال ام اهنع رثؤيو ةديسلا هذه تامارك نم دهوشو
 .ملعأ هللاو ءرشع يناثلا كرقلا نم ةيناثلا ةرشعلا رخخاوأ -اهنع هللا يضر- تيفوت

 سوسج مساق نب دمحم (451)
 انخخيش «يثوصلا ننفتملا ةجحلا ةكاردلا ةمالعلا 2" ”ىسافلا سوسج مساق نب دمحم

 .اوربجي ع تى 0

 :ةلاحك مجعم 322 :ناتسبلا راهزأ .380 :ليلكألا .80/4-188 :يناثملا رشن :يف هل محرت (1)

 -3 :ناملك و ربل يبرعلا بدألا خيرات 27/2 :نيفراعلا ةيذه 301/1 :ةولسلا أ 9/11

 .20-21 :يكيضحلا ةسرهف «236 :برغملا يروم ليلد 77 : ىلك ررلل مالعألا 9
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 ("7كلذ دعب ةماع ةزاجإ انل بتك مث ءفلأو ةئامو نيسمخو ثالث ةنس سافب هانيقل ؛ةكربلا

 يبأ ةعامجلا خيش نب دمحم هللا دبع يبأك ساف لهأ نم خايشألا رابك نع ذخأ

 يديس لدعلا ةاضق رخآو ؛©2”فيرشلا] نيطنسقلا خيشلاو «يسافلا رداقلا دبع دمحم

 نودمح نب مالسلا دبع ريرحنلا مامإلا يديس ثدحملا ظفاحلاو «ةلدرب دمحأ نب يبرعلا

 دمحم يديس ليلحلا مامإلا سيردتلا ءاول لماحو سيردإ انالوم عماجب بيطخلاو ءسوسج
 يديسك مهريغو «يركز نب دمحم يديس ظفاحلاو «يئالدلا يوانسملا دمحأ ذاتسألا نبا

 .ةريثك ةلجأ ةعامجو «يسافلا رداقلا دبع نب دمحم "نيصحلا نصحلا' حراش ريبكلا مامإلا

 ©ةلاسرلا ةبطحخ حرش"و ءءازجأ ةعست ف /"رصتخملا حرش" :اهنم «فيلآت اذه انخيشلو

 نبال ةيهقف ةديقع حرش"و ءءزج يف امهنم لك ؛'مكحلا ىلع نيحرش'"و ءءزج يف "اهتديقعو]

 (”ءزج يف "يذمزتلا لئامش حرش"و «”اهفوصت ىلع رخآو ءءزج يف ©7”7["رشاع
 .فلأو ةئامو نينامثو نيتنثا ةنس بحر عبار هللا همحر يفوت

 يلالمسلا هللا دبع نب دمحم نب دمحم (452)
 كسانلا لماعلا ةمالعلا ملاعلا :ىلالمسلا بوقعي نب هللا دبع نب دمحم نب دمحم

 نب دمحأ يديس ريبكلا مامإلا هتافو ف لاق "سوس دالبب اهملاعو نيملسملا ٍيفم ءسردملا
 : يك وم رلا ناميلس

 *يِلرتل ىَلَعِولِبركَشلَو لاح لكبوَلإ د نمل
 .ت نم طقاس (ب) .ك نم طقاس ()

 .21 :يبكيضحلا ةسرهف يف ةزاجإلا صن رظنا (1)
 .ةحفص 342 ف خيرات نودب سافب رجحلا ىلع عبط (2)
 .ةحفص 336 ف خيرات نودب سافب رجحلا ىلع عبط (3)

 يف م1890/ه1307 ةنس سافب رجحلا ىلع عبط «نيعملا دشرملا ةموظنم نم فوصتلا باتك حرش (4)

 .ةحفص 0

 .26] :مقر ةيدوعسملا ةنازخلا طوطخم ؛"ةيدمحملا لئامشلا ىلع ةيهبلا دئاوفلا“ هام (5)

 تقبس .ليقعبواديإ ةليبقب تشامت ةامسملا ةفرلعلا رثب نيفد وهو «تيتلواديإ لئابق لزاون ىلوت (6)
 .366 :مقر تحت هتمجرت

 .عومجم نمض 2269 :مقر ةيبوححما ةنازخلا :هتيوحجأ عب رظنا (7)
 نب دمحم نب ميهاربإ ىلإ يكومسرلا ناميلس نب دمحأ اههجو ةلاسر نم ةذوخأم ةديصقلاو ءزجرلا نم (8)

 .(15 :مقر ةبيوجحملا .خ.م ,سوس ءاهقف ضعب لئاسر عجار) .هيخأ توم يف هيزعي يلالمسلا هللا دبع
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 لاتلكَو لص ّيِبنلا ىلَع

 ِفَرْعَأْلا ِهِيِقَفلا انِخيَش توم نع

 سأموت

 ا ل ١ ا لمحم

 يبس ل مِلَعلا

 امل ا اقوش ه ' اا ماعب تام

 ل
 بفِصنُمْلا بيلا عِضاَونمْلا

 ٍهاَجْلا ريهّشلا بوقْعَي ليبس

 لاوخألا يذ يلوا عرولا

 ابتلع با لافندر

 هنوَمْعَم ةَميدَق اهب تناك هلوُرَج نَع اعل

 اَهّؤاَدَتِبا هَل ناك ري نم اضن ودي يي د

 داسيجالاب سود و ان ل قررا ناك الاب تر 5 ان معا و

 0©© [ةنسح] ةيروت نيتملكلا يفو هتافول "!”"اقوش هبح" :ةعبسلا فورحلاب تزمرو
 ينانبلا مالسلا دبع نب دمحم (453)

 وهو «قرحتملا نم انلفقم هانك ر دأ «ةمالعلا يسافلا لالا مالسلا لبيع نب لمح

 جاحلا نب دمحأ سابعلا يبأ نع ذأ .لمعلاو ملعلا ف لئتقو ءاحلصلاو ءاملعلا سيئر

 ميهاربإ نع ءاضيأ جاحلا نبا دمحأ نع ذحأو «يسافلا رداقلا ليع ي ديس نع «يسافلا

 . رجح نبا ظفاحلا نع .ءايرك ز مالسإلا خيش نع «يلمرلا سمشلا نع يرصما يتوميملا

 .فلأو ةئامو نيتسو ثاالث ةنس َهدعقملا يد رشع سداس هنع يضصرو هللا ةمح- ر قوت

 ةلحجألا نم هرفأو ةعامجو 9 ئانبلا نسسحلا نب دمحم همع نبا انخيش اضيأ هنع ذحأو

 ك نم طقاس (ب) .ملعلا :م ك )0

 .م1710/ه1122 :هتافو خيرات نوكي كلذبو 21107 :اقوش ء15 :هبح :لمحلا باسحب (1)
 398/4 :فاحتإلا 353 :رونلا ةرجش «416 :رردلا طاقتلا (80/4 :يناثملا رشن :يف هل مجرت (2)

 .147/1 :ةولسلا

 هدلو مساب ىرخا هلو 44 :مقر .ع٠ج.م) ينانب نسحملا نب لمحت هذيملتل اهبتك ةسرهف هَل )3(

 .عومجب نمض ك ١ /4030 :مقر .ع .خ مليفوركيم «دمحت
 يلو .نييورقلا دجسمم سردي ناك «يوخو سردم .ةمالع هيقف «ينانب نسحلا ج اهلا نب دمحم (4)

 :يناثملا رشن :عجار) .م1780/ه1194 يفوت ءيسيردإلا حيرضلاب سيردتلاو ةياطخلاو ةمامإلا
 .(125/4 :يماسلا ركفلا 2169/1 :ةولسلا «324 :ناتسبلا راهزأ 4
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 .مهريغو نييسافلا نيققحما
 يسافلا نمحرلا دبع نب دمحم (454)

 ءاحلصلا حلاصو «ءاملعلا ملاع ؛”يسافلا رداقلا دبع نب نمحرلا دبع نب دمحم

 ماع ةيناثلا ىدامج نم /رشع عسانتلا يف - هنع هللا يضر- دلو .ريبكلا قوصلا .ءايلوألاو

 رداقلا دبع دمحم ىبأ 55-15 ىلع أرقو «فافعو ةنايص يف أشنو .فلأو نيسمخح و نامث

 .ةماع ةهزاجإ هزاجأو «كلذ ريغو فوصتلاو لوصألاو ريسفتلاو "”نيحيحصلا'"

 .انامز رداقلا دبع نب نيالا دبع هابأو ,رداقلا دبع نب دمحم همع مزال مل

 اضيأ ذحتأو «فس وي نب دمحأ نب دمحم هدحج مع نبا بيطخلا دخفاحلا نع اضيأ ذحأو

 طبارملاب فرع ءركب يبأ نب دمحم هيقفلا يوحنلا بيطخلا نعو ءالسب حتفلا طابر ليزن
 يقابلا دبع خيشلا نعو «'”يرئئازجلا ميركلا دبع نب دمحم فيرشلا هيقفلا نع «يئالدلا
 يلع نب نسح خيشلاو «يدركلا نيسح نب ميهاربإ خيشلاو «نييرصملا يشرخملاو يناقرزلا
 ' وهريغو نييمرحلا يميجعلا ىيحي نبا

 .ةعمدلا عيرس ركذلا ريثك ,ملع لك يف كاردإلا لماك ءاققحم اننفتم هللا همحر ناكو

 بكاوكلا" اهنمو ؛,"بولقلا بيبح ةيؤر نم بويغلا فشك" :اهنم ءفيلآت فلا
 1 ع "يوب ("ةباصإلا"و دل اقظ رصتخم"و «"رفاسملا ها ف ةرهازلا

 نب دمحم نب دمحأ فيرشلا ظفاحلا نعو ,ىشايعلا دمحم نب هللا دبع حاس ىبأ نع

 .كلذ ريغو

 .فلأو ةثامو نيثالثو عبرأ ةنس كابعش طسا وأ هللا همح ر يوت

 .ك نم ةفاضإ ()

 سرهف «286 :ةوفصلا «319/1 :ةولسلا «323 :رردلا طاقتلا «254/3 :يناثملا رشن :يف هل مجرت (1)
 .69/7 :مالعألا ,143/10 :ةلاحك مجعم 297 :ناتسبلا راهزأ .595 :سراهفلا

 ةنس اهب فوتو .:ه1083 ماع ساف ىلع درو ءيسويلاو ةرودق نع ذأ .بيدأو هيقف (2)
 23/3 :يناثملا رشن ,(80 :تارضاحملا :عجار) .ةسيجلا باب جراح نفدو .م1691/ه2
 .(260 :رردلا طاقتلا .348 :ليلكإلا

 .جح هنأ نم ةبيجع نبا هيلع دكأ ام فالح اذهو «ةبتاكملاب ءالؤه'نع ذأ (3)
 .ع.خ.م اهنم ."ةيفاكلا ةيداشا قرطلاو ةيهازلا تايورملاو ةيلاعلا ديناسألا يف ةيدابلا حنملا" :اهامس (4)

 .5 1249 :مقر
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 طاشملا دمحم نب دمحم (455)

 !) يسافلا ءفرع هب ءطاشملا دمحم نب هللا دبع وبأ دمحم

 ةمالع ققحم يفت ةقث ؛داهزلاو نيلماعلا ءاملعلاو ءاهقفلا نم -هنع هللا ىضر- ناك

 .ريثك قل هب عفتناو ءكلذ ىلع ابوؤد «هريرقت ديجيو ليلخ رصتخم" سيردت نسي ,ةماهف
 .ءيسويلا يلع يبأو «نيسحلا يرداقلا مالسلا دبع نب بيطلا دمحم يبأ نع ذخأ

 .مهريغو /ةلدرب هللا دبع يبأو «يسافلا رداقلا دبع نب دمحم هللا دبع ىبأو

 .انحن ويش حيض "5

 نيثالثو ةتس ماع مرحملا يف فوتو .فلأو ةدحومج نيعبسو ىدحإ وأ نيعبس ةنس دلو

 .اهنع هللا

 ينانبلا نودمتح نب دمحم (456)
 ققحجلا ةماهفلا هتقو سردم ءريبكلا ةماعلا ,7”يسافلا ينانبلا ل هلم نب كم

 . رحبلا ريحا كيهجلا

 .ريثك قلخ هب عفتناو ,ءاهقفلا نم ةرفاو ةعامج هب جرف و ءىتش مولع يف عرب
 بيطلا ىدذيس و «يسافلا رداملا دبع نب لمح هللا ثذبع ىبأ ةودملا مامإلا نع ذحنأ

 .ةقبطلا ةلجأ نم مهريغو .ةلدرب دمحأ نب ىبرعلا هللا دبع ىبأو دلو

 را ةطس”هللا همه“-ر قوتو . سوسجج مسأف نب دمحم يديس مامإلا انخيش هنع ذحعأ

 .فلأو ةئامو

 يقارعلا سيردإ نب دمحم (457)

 موهف ود .مامشا ةعامجلا حيَشو مالعألا ماع 30 سافلا ىقارعلا سيردإ نب دمحم

 هللا دبع يبأك مهريغو ةلجألا ساف ةمئأ نع ذخأ .انخويش خيش «ققحم سردم «قئاقحو

 .يرداقملا مالسلا دبع لمح ىبأو ,يسافلا رداملا دبع نب لدم

 .فلاو ةئامو نيعبرأو نينئا ةنس هللا همحر يثوت

 .14/3 :ناوطت خيرات 2298/2 :ةولسلا «359 :ليلكإلا :يف هل مجرت (1)

 هيده 9 :ليلكإلا .340) :رودلا طافتلا ,3 : يناثلا رسل : هل مجج رب .بحج وحاب ف رعي )0(

 .270/9 :ةلاحك مجعم :147/1 :ةولسلا .316/2 :نيفراعلا
 .28/2 :ةولسلا .353 :رردلا طاقتلا ,326/3 :يناثملا رشن :يف هل مجرت ,ةيبرعلا ةغللا مولع ف علضتم ملاع (3)
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 يئالدلا يوانسملا دمحأ نب دمحم (458)

 ءاملعلا ملاع ؛ةماهفلا حيصفلا «قالخألاو "[قارعألا] بيطلا )هللا دبع وبأ دمحت

 يسافلا يركبلا يئالدلا يوانسملا نب دمحأ سابعلا يبأ ريبكلا هيقفلا نبا «ءاهقفلا هيقفو

 .فلأو ةئامو نيثالثو تس ةنس ىلاعت هللا همحر قوت .رادلا

 يسافلا يركز نب نمحرلا دبع نب دمحم (459)
 ثدحملا ظفاحلا ئرقملا ,هتقو ةمالع , يسافلا يركز نب نمحررلا دبع نب دمحم

 "ةيفاكلا ةحيصنلل" لفاحلا ديفملا هحرش :اهنم «فيلآت وذ .ةعامجلا خيش «سردملا هيقفلا

 يسافلا رداقلا دبع نب دمحم هللا دبع يبأ ةمالعلا نع ذأ «هريغو قورز مامالل

 .سوسج مساق نب دمحم يديس مامإلا انخيش هنع ذخأو .امهريغو يوانسملا هيقفلاو

 .فلأو ةئامو نيعبرأو عبرأ ةنس رفص يف هنع يضرو هللا همحر يفوتو

 يلاكدلا باهولا دبع نب دمحم (460)

 ققحملا "”[ننفتملا] ةمالعلا «””يسافلا يلاكدلا ميهاربإ نب باهولا دبع نب دمحم

 ءءارقفلا ريثك ؛"ةلاسرلا"و "ةيئاطعلا مكحلا" سردي .فوصتملا دهازلا عرولا نيدلا ريخلا

 يف هذيملت هلاق ءكلذ نم ائيش لوتي م هنأ تددوو ءءاضقلاو ىوتفلا يلوو «سانلا هب عفتناو

 "ةحصانملا لذي"

 .مهريغو يديمحلا باهولا دبعو «جارسلا ىبحيو «يجيجفلا مساقلا يبأ نع ذحأ

 ةرايم خيشلاو «ةدوس نباو «"ةحصانملا لذب" فلوم يسوسلا يلع نب دمحأ هنع ذحأو

 .فلأو نيثالثو ةتس ماع يفوت .مهريغو

 .ت نم طقاس (ب) .فرعألا :خسنلا ةيقب فو «م يف اذك (أ)

 نع ذأ «م1661/ه1072 ماع ةيئالدلا ةيوازلاب دلو ءفوصتم ملاعو بيدأ ءسافب ةعامجلا خيش (1)
 ةيوازلا «327 :رردلا طاقتلا «265/3 :يناثملا رشن :يف هل مجرت .يعومجتلا كلاملا دبعو يسويلا
 .799/3 :نييورقلا عماج 2267 :ةيئالدلا

 محرت .م1728/ه1140 ةنس جح امدنع هتناكمب رصم ءاملع هل دهش ؛مولع ةدع ف كراشم ملاع (2)
 مجعم :217 :ةيبدألا ةايحلا «188/1 :ةولسلا :356 :رردلا طاقتلا 338/3 :يناثملا رشن :يف هل
 .140/10 :ةلاحك

 .د991 :مقر .ع .خ.م ؛"ةيفاعلاب هللا هصخن نمل ةيفاكلا ةحيصنلا" حرش وهو ,فوصتلا يف باتك (3)
 يراخبلا ىلع ةيشاحو ؛:ةحفص 316 ف ه1316 ماع رجحلا ىلع عبط «ةيشيشملا ةالصلا ىلع حرش :هل (4)

 .د920 مقر .ع .خ .م "ةعدتبملا دئاوعلا يف ةعبتملا دئاوفلا"و ءازجأ 5 يف رجحلا ىلع رخآلا وه عبط

 .287/3 :ةولسلا «242 :ةوفصلا 88 :رردلا طاقتلا «.ج297 :يناثملا رشن :ْف هل مجرت (5)
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 ةشكتلا دمحأ نب دمحم (461)

 حلاصلا ؛لماعلا ملاعلا هيقفلا "”يفيرظلا يشكتلا دمحم نب دمحم نب دمحأ نب دمحم

 .دباعلا عضاوتملا «داوجلا مي ركلا لهسملا «قالخألا ثمدلا مامهملا مزاعلا مزاحلا حصانلا

 .مهمداخو ءالضفلاو ءاملعلا رباكأو نيحلاصلل بحاصملا بحملا «هيزنلا يضرملا

 (ءابولاب اديهش هللا همحر يفوت
 .فلأو ةئامو نيتسو عبرأ

 يلازوفا يلع نب دمحم (462)
 /تيصلا رئاطلا ريهشلا «ةمالعلا ملاعلا هيقفلا «”7يلازوهلا ميهاربإ نب ىلع نب دمحم

 .دالبلا ف

 ءاهرومأ مهيلع رودت نممو ءاندالب تاكربو انخايشأ نم -هنع هّللا يضر- ناك

 ىنتعاو ةمألا حالصب ماقو ؛قلخلا هب عفتناو ؛لزاونلاو لئاسملا يف عزفملاو ”[ًجلملاو]

 .عدبلا نم اريثك دمحأو «ننسلا نم سردنا امث اريثك ايحأو ؛نيدلا موسر ةماقإو مهداشرإب

 هللا معنأ دقو <"ةيبرعو ةيمجع ارثنو امظن اهيف حصنلا يف غلاب ابتك كلذ يف سانلل فلأو
 .ءازحللا لضفأ هللا هازجف «هحصنب مالسإلا ىلع ىلاعت

 .فلأو ةئامو نيتسو نينثا ةنس هحور سدقو هللا همحر ءابولاب اديهش يفوت
 ييكيضخلا دمحم نب دمحم (463)
 .اندخ وئصو انمع :(7يغيضحلا ناميلس نب دمحم نب دمحم

 .اجللا :ن ءت ()

 .62 :تالاجر 29 :ةراشبلا :عجار (1)

 .450/4 :فاحتإلا :82/4 :يناثملا رشن :هبقاوعو ءابولا لوح رظنا (2)

 :يلالهلا تايفو ,242 :ةليلجلا ةردلا 7 :يخيضحلا ةلحر :يف هل مجرت .,تورهمات جيرحخ (3)

 .75 :تالاجر «191 :ةملاعلا سوس 4

 ع وبطم ءضوحلا وأ "لازوأ" :سوس ةبلط ىدل ىمسيو «تيحلشات ةجه ىلإ "رصتخملا" مجرت (4)
 حرشل نابغرلا" .(70 :مقر تحت وبارغو هل ةنازخ طوطخم) ةيغيزامألا ةغللاب تالسوتو ةيعدأ هل

 .(عومحم نمض 278 همقر ينامثعلا ةنازخ طوطخم) "ناذألاو تقولا عورف ىلع نالفغلا زامهم
 تحن .ع.خ.م) ”نايصعلاو عدبلا كرت ىلع ناوخإلا هيبنت" .م1700/ه1111 ةنس هفيلأت نم ىهتنا

 .(31392 :مقر

 .81 :تالاجر «301/11 :لوسعملا ف هل مجرت (5)
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 لضافألا كردأو رباكألا بحص «مالسإلل ابحم احلاص الجر -هنع هللا يضر- ناك

 قفنأو ءارقفلا ناعأو ءلفُم الو شغ امف «ةحلاص ةينو سفن بيطب مركأو حصنف ءمهمدخو

 هبر ةعاطو ةدابعلا ف دهاجو «هلام رايخي مهيلع قدصتو نسحأو نايبصلا عفر ؛مهيلع

 .صاصتخالا لهأ بتارم نم لان ام همرك و هللا لضفب لان ىتح هراهنو هليل

 ةرم هدنع تاب هنأ :يناشغلا دمحم نسملا خيشلا انمع حلاصلا يلولا اضافلا ينربخأو

 ءينيراهظتلا ديعس نب هللا دبع يديس يلولا ديفح '''دمحأ نب هللا دبع اصلا ديسلاو وه

 انك املف :لاق ءءارحصلا ةيحان نم 'لاسأ يحلاص ةرايز ىلع '[اندقعو] هدنع انتبف :لاق
 دوزملا تكرت نكلو ءءيش ىعم امف انأ امأ :مه تلقف ,ةهكافلاو ماعطلا انيهتشا قيرطلاب

 دمحم ريقفلا ماقف :لاق ءلعفيلف امكنم هب انيتأي نأ ردق نمف «دتولا ىلع العم يراد يف

 نحنو هناكم نم حربي ال وهو هزاكع سارب هذحأف هللا مسب :لاقو .يخيضحلا

 كلت يف تامارك هل ىكحو :؛كلذ لثم انل عقو انترايز نم انعجر املف .انلكأف سولج

 .اهريغو ةرفسلا
 همحر قوت .هظعوب بولقلا عشخمتو نويعلا فرذت ءاظاعو -هنع هللا يضر- ناكو

 .ىلوألا ىدامح ىف فلأو ةئامو نيرشعو ثالث ةنس هّللا

 يواردلا هللا دبع نب دمحم (464)
 مولعلا يف ننفتملا ةمالعلا هيقفلا /انخخيش .شكارم ليزن «2”ييواردلا هللا دبع نب دمحم

 .هيزنلا دهازلا فوصتملا «ةقيقحلاو ةعيرشلا نيب عماجلا «ةيخرشنلا

 .مهع روأو مهاقتأو هلل مهاشحأ 1 مهدهزأو هتف و ءاملع ملعأ -هنع هّللا يضر- ناك

 ىلع اصيرح ؛«"يسونسلا ىرغص"و ؛"كلام نبا ةيفلأ"و «”ليلخ رصتخم" سيردت ىلع افوكع
 ءاعشاخن اعضاوتم انيل انيه ءةكربلا رهاظ ؛اهلج وأ بتكلا كلت هنع انعمس ؛ةبنطلل ريخلا لصيإ

 ىحلاصل ةرايزلا ريثك «هللا دابعل احصان «تاعاطلاو تاحلاصلا ىلع ابوُدد ءاولح الهس ائمد

 .انلدمعو ::ط 364 كك )0

 روميأ ب م1691-1692/ه1104 يقوتو ,م30-1631/ه1040 وخ دلو «قراوخلاب روكذم قوص (1)

 .(8) :تالاجر .125/1 :لوسعملا 40 :ةراشبلا :رظنا) "الاّهت

 .باتكلا اذه نم 129 .ص يف 6 شمالا رظنا (2)
 نسب ليحل باحصا لنموهو 63/6 00 5 :هتلحر 227 :يكيضحلا ةسرهف :ُق هل مجرت 043(

 .تامغأ باب برق حلاص نب دمحم عماجب سردي ناكو ءرصان
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 ةدشل عطقني الو رتفي ال ءاهريغو ءاتشو افيص بسلا سابعلا يبأ يديس اميسال «ةنيدملا

 .كلذل نوفلختي ةنيدملا ءاهقف ناكف «تلزن اذإ هبوطنخل الو نامزلا

 .لزاونلا دنع توبثلاو ماودلا ىلاعت هلل لمعلا نوك ةمالع نمو :هنع هللا يضر لوقيو
 .فلأو ةئامو نيتسلا دودح يف ءابولاب اديهش هللا همحر يفوتو

 يشكارملا يلدبع وبأ دمحم نب دمحم (465)
 نم -هنع هللا يضر- ناك "فاول «فرع هب «يلدبع وبأ جاحلا دمحم نب دمحت

 مزع اذ «نيدلا نيتم ءتمسلا نسح ءاريخ انيد ناك و ءدمحف ءاضقلا ىلو .هتقو ءاهقف

 ةعبس ىلع اورودي نأ مهم ادب مث ءاقستسالا ىلع "[اوعمجأف] سانلا طحق .مزحو
 ملو مهيلع اورادف «نوثيغتسي دحاو دنع موي لك نوعمتجي «ةنيدملاب نيروهشملا '”لاجر
 اودوار اوناك و «ةمجرتلا بحاص جرحخ اوجرخ املف «ءاقستسالل اموي اودعاو من ءاوناغي
 متنأ :مه لاقف ءاوعنتماف ءءاقستسالا ةالص ىلصي نأ دحاو دعب ادحاو مهدابعو مهداهز

 .اهامهإو ةنسلا كرت انل ىغبني ال متيبأ اذإو ءرمألا اذهب ىلوأ

 ةقداصلا مهتاينو مِهِمَمِهو مهمامتب روضح سانلاو ءىلصو -هنع هللا يضر- مدقتف

 املف «ميركلا مهالوم ىلإ ءاجتلاو راقتفاو ءرارطضاو للذتو عوشخو «لماك ءاجرو
 نويعلا تفرذ «لهتباو عرضتو ءاعدو ىهنو رمأو رفغتساو ءظعوو داحأو غلاب بطحخ
 مل نيبولغم /هئاعد ىلع نيمأتلاو جيشنلاو ءاكبلاب ايندلا تجضو .«بولقلا تعشحخو

 .هدحن ىلع ليستو ؛هتيح ىلع عومدلا رئانتت كلذك وهو ءاوكلامتي
 باوبألل اوعراستف «هللا لضفب مهيلع ءامسلا ترطمأو «اوثيغأ ىتح هعاعد متتسا امف

 .هللا قيفوتب اهلك دهاشملا كلت ف مهعم نحنو ءرطملا ةدش نم

 .ت يف اذك (أ)

 .131/2 :ةيدبألا ةداعسلا 64/5 :يشكارملل مالعإلا عحار (1)

 نب دمحم «يبسلا رفعج نب دمحأ «يبصحيلا ضايع يضاقلا ءيجاهنصلا يلع نب فسوي يديس :مهو (2)
 :عجار . يليهسلا مساقلا وبأ «يلاوزغلا هللا دنع ,ع ابتلا زيزعلا دبع .يلوزجلا نافيا

 .5-6 :يكيضحلا ةلحر-

 - [ ٠ (نةكارأع (آ1.): "ا. عك دعمأ مقامك لع 1/122 هلععات", 2كم. 1. 4. 24

 ءطابرلا ؛ةلودلا هاروتكد ةحورطأ ؛بدألا ف اهرثأو شكارك.ةيفوصلا ةكرحلا :بالج نسح-
06---1987. 
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 .دحاو رهش يف هلبق يذلا هب دهشتسا يذلا ءابولاب اديههش كلذ دعب هللا همحر قوتو

 .ملعأ هللاو

 يتس_خرختلا ميهاربإ نب دمحم (466)
 يجاهنصلا بوقعي نب دمحم ريبكلا يلولا نب نامثع نب دمحأ نب ميهاربإ نب دمحم

 رابك نم ءدهازلا عرولا ةكربلا حلاصلا يلولا «لماعلا ملاعلا لضافلا «”يتسهرشتلا

 .يعردلا رصان نبا سابعلا يبأ باحصأ

 مولع مهنع ذحأو ءرصمو نيمرحلا مالعأ يقلو جحو «مهبحصو رباكألا كردأ
 ةيوازلا ماقأو ةسردملا ىنبو .نئسلاو مولعلا كتب هدالب ايفاو عجر مث ءاهريغو ثيدحلا
 .قئالخلا هب عفتناو «عدبلا ةتامإو ننسلا ءايحإو نيدلا ةماقإ يف رمشو «ماعطلا معطأو

 ٍقوت ىتح ديعب نم دصقو «هتيص رشتناو «دالبلاو دابعلا يف هتاك ربو هتمارك ترهظو
 .فلأو ةئامو نيثالثو عبرأ ةنس ىلوألا ىدامج نم ةعمجلا ةليل داهجلا كلذ ىلع هللا همحر

 يتسهحرشتلا دمحم نب دمحم (467)

 .ثدحملا ةمالعلا ملاعلا هيبنلا هيقفلا ءهدلو :©هيهاربإ نب دمحم نب دمحم

 نم امهريغو "نيحيحصلا" درس ىلع ابوؤد «هيبأ ننس ىلع -هنع هللا يضر- ناك
 .هب اينتعم «ةيفوصلا موقلا بتك و ةريسلا بتك

 يف هدلاو كراشو «ءشكارم مالعأو يتمدححوولا هللا دبع يديس دمحم ىبأ نع ذحأ

 .هريغو يوامعلا انخيش نع رصم<. ذخأو ءارارم جحو :هحخويش ضعب
 .امهب انعفنو هللا امهمحر هدلاو دنع نفدو «فلأو ةئامو نيتسو عبس ةنس نابعش يف قوت

 يتكبنتلا رمع نب دومحم (468)
 ءاهيضاق ©”َنيكبنتلا يجاهنصلا ىبحي نب يلع نب رمع نب تيقأ دمحم نب رمع نب ”[دومحم]

 .عفادم الب اهمامإو اههيقفو اهسردمو اهحلاصو (””روركتلا لاع «نساحما وبأو ءانثلا وبأ

 .ةيافكلا نم حيحصتلاو لمح :خسنلا عيمج ِِق )ا

 ةردلا :يف هل مجرت «ةناتكس ةليبقب تسوهر هت ةيرق ليزن «ةيجاهنصلا ةيبوقعيلا ةرسألا نم (1)

 .76 :تالاجر 2115/16 :لوسعملا «16 :مالعإلا 2241 :ةليلجلا

 .76 :تالاجر «177/11 :ةلاحك مجعم 2168/3 :ةلوزج لالخ «118/16 :لوسعملا :يف هل مجرت (2)

 .179/7 :يلكرزلل مالعألا ,40/1 :يناثملا رشن 042 :دئاوفلا 020 :ةيافكلا :343 :لينلا يف هتمجرت:عجار (3)
 : روركتلا دالب خيرات يف روسيملا قافنإ" ْق ةملكلا ىنعم لوح رظنا «لاغنسلا رهن فافض ىلع دتمت (4)

 .11-119 .ص «؛(0 «خيراتلا ِق ايلعلا تاساردلا مولبد ثح «يلذاشلا ةجيهب :قيقحت
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 هان يدهو /رومألا ف تبث اذ هب نيفراعلا نيحلاصلا هللا دابع رايخخ نم ناكو 0

 اقرش راطقألا يف هتيص راطو «دالبلا ف هحالصو هملع رهتشا «ةلالجو راقوو نوكسو

 هللا يف فاخي ال ,ةهازنو دهزو حالصو ةنايد اذ ؛هتاكرب ترهظو ءالامثو ابونجو ابرغو

 .مئال ةمول

 هراد ف هنوروزي ؛هرمأ تحت اوراصف ؛هنود نمف ناطلسلا مهلك قلخلا هباه

 اميرك ايخس ناكو ءاهقرفيف فحتلاو ايادهلاب هنوداهيو ,.مهيلإ تفتلي الف هب نيكربتم
 ةمزالم عم هتقو يف ريظن هل فرعي ال ثيحب لدعف «ةئامعستو ةعبرأ ماع ءاضقلا يلو .اداوح
 هب عفتناف «ريرقتلا نسح ؛ةرابعلا لهس ؛'"[ةوالطو] ةوالح هيف نم هقفللو «سيردتلا

 .قلخ هب هقفتو «ريثك هب جرختف «هدالبب ملعلا ايحأو «نوريثك

 ,”7"ةيحلالسلا"و «"ةيفلألا"و ؛"ليلخ رصتخم"و ؛"ةلاسرلا"و «"ةنودملا" ئرقي ام رثكأو
 .نيرفس يف احرش مهضعب اهزربأ ؛هيلع ديياقت هنع اوديقو «كانه "ليلح" ءارقإ رشتنا هنعو

 خيشلاو ؛«”يسدقملا ميهاربإك تاداسلا يقلف ةئامعست و رشع ةسمخخ ماع جحو

 مزالو هدالبل عجرو ؛مهريغو نييناقللاو ءرجح نبا باحصأ نم ”يدنشقلقلاو «ءايركز
 .ءابآلاب ءانبألا قحلأف هرمع لاطو .قلخلا ذاقنإو ةدافإلا

 ةعمجلا ةليل ةئامعستو نيسمحو سمح ةنس قوت ىتح ةنس نيسمخح نم اوحم سرد
 هدال وأو هللا همحر يدلاو هنع ذحأ .ةئامنامثو نيتسو نامث ةنس دلو ءناضمر رشع سداس

 .ينادوسلا "جابيدلا لييذت" بحاص هلك هلاق ,مهريغو '”ءاضقلا ةثالثلا

 .ةوارط :س ع م (أ)

 (259/6 :ةلاحك مجعم) .م1179/ه574 يفوت «يبرغملا يجلالسلا نامثعل ةيناهربلا ةديقعلا ىمست (1)
 .(11 :ددع .برغملا لاجر ريهاشم تايركذ

 مجعم) .م1524/ه2 ةنس ةرهاقلاب قوت ؛يعفاشلا يرصملا ركب بأ نب دمحم نب ميهاربإ (2)

 .(102/1 :ةرئاسلا بكاوكلا :88/1 :ةلاحك
 ةنس ةرهاقلاب يفوت .هيقف .ثدحم .ءيدنشقلقلا ليعامسإ نب دمحأ نب ىلع نب ميهاربإ (3)

 .(54/1-55 :نونكملا حاضيإ :61/1 :ةلاحك مجعم) .م15 15[ ه2
 .تكبتب هببأ ةافو دعب ءاضقلا ىلوت ؛هيقف :(م1504-1566/ه909-973) رمع نب دومحم نب دمحم - :مه (4)

 :م1585/ه993 ةنس تكبنت ءاضق ىلوت «ريسلاو ثيدحلا يف عراب ملاع :دومحم نب رمع -

 .م1594/ه1003 ةنس شكارمع. قوت
 يفوت ,دمحم هيخأ ةافو دعب ءاضقلا ىلوت «قرشلا ىلإ لحر «هيقف مامإ :دومحم نب بقاعلا -

 .(286 :رونلا ةرجش (395/11 :ةلاحك مجعم :عجار) .م1583/ه991 ةئس
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 يلابلبلا يلع نب فولخم (469)

 ربك ىلع ملعلاب لغتشا .ةلاحر ظفاح هيقف ؛2''يلابلبلا حلاص نب ىلع نب فرولخم

 .ليق ام ىلع
 تيقأ دمحم نب رمع نب هللا دبع حلاصلا دبعلا يديس هحخويش لوأف

 مل ءاهي ارقأو تكبنت لخد مث كانه أرقو امهريغو ")عك هوك :5 نادوسلا دالب لخد

 .ةئامعستو نيعبرألا دعب يفوتو «هدلبل عجرف ضرمف :كانه مسو «شكارمب سردف برغملل عجر

 . طبشملا دالب نم ىجاهنصلا ىلع وبأ هيقفلا خيشلا /”'هعنملا دبع نب روصنم

 تامارك هنع رئؤت ,.مهرايخو هتقو ءاحلص و ءالضفلا نم -هنع هللا يضر- ناك

 مهنع ذخأو ءاهرباكأو اهمالعأ يقلو كلا /دالبو ماشلاو قرشملا دالب ىلإ لحر ةمح

 دا (3) نو (2)
 ميد © ىيالجج قيقسش ؛

 -هنع هللا ىضر- وهو «ةيبرتلا نسح «تقولا ةفوصتم نم -هنع هللا ىضر- ناكو

 .رشاعلا نرقلا نم ةعساتلا ةرشعلا طسو يف يح

 يسوسلا دمحم نب رزصنم (471)
 00 م ا اا

 بحاص لاق امك «ةعاربو ةهابن عم ,لوقنملاو لوقعملا يف ةكراشمو نونفلا يف ةسرامم -هنع

 ,قطنملا تامدقمو ءامهحورشو هاربكو هارغص يسونسلا دئاقع" هنم تعمس :دئاوفلا'
 هم -
 ركز ب "دصاقملا لصحم لجو ."يكبسلا لوضأ"و . نييورقلا ا ل

 .344 :ليثلا :عجار) .سوواطلا برغ يبونج تلاليفاتب (تلابلبات) ةلابلب ةيرق ىلإ بستني (1)

 .(21 :جاتحما ةيافك «278 :رونلا ةرجش «235/7 :مالعإلا

 .م1523/ه929 ةنس اهب يفوتو «نتالوب سرد دهاز ملاع ,ئوسملا يجاهنصلا رمع نب هللا دبع (2)
 .(177 :روكشلا حتف .211 :ةيافكلا 2162 :لينلا :رظنا)

 .ينادوسلا اباب دمحأ "جاهتبالا لين" بحاص دج يأ (3)
 امهو «16و 12 نرقلا نيب ام اريبك اراهدزا اتفرع دقو ءاسوخملا كلامم نم ناتكلمم [«خائزموو اكتم6 (4)

 .(7 :شماخحلا ,119 :روسيملا قافتا :رظنا) .ايريجين لامش ناتنيدم نالا

 .134 :عتمملا .86 :ةحودلا ف هل مجرت (5)

 .818 :مقر ةمجرتلا رظنا ,يتديلتلا فسوي (6)
 ةرد :ْقف هل مجرت ءاسردم تنادوراتب رقتسي نأ لبق ءسافو شكارمو سوس ءاملع نع لحخأ )70

 .52 :تالاجر «256/7 :مالعإلا ,29/5 :لوسعمل .10/3 :لاجحلا
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 .عيفر عراب مالك و ةقئار دئاصق هل ءارعاش ابيدأ ؛ملقلا حيصف ناكو

 .سوسب '''نموم ينيب ةيرقب هفلس ةربقمم. نفدو ءفلأو تس ةنس هللا همحر يفوت

 يكوتشهلا يلع نب دوعسم (472)
 اعرو اهيقف احلاص اذاتسأ -هنع هللا يضر- ناك يك وتشهلا ىلع نب دوعسم

 ناميلس نب ميهاربإ حلاصلا ذاتسألا نع ذخنأ .فلأو نيثالثو عست ةنس هللا همحر فوت .اعشاح

 .هريغو يسوسلا يتويتلا ىبحي نب دمحأ سابعلا يبأ ذاتسألا نع ذخخأو «هريغو يكوتشفلا

 يشك ارملا تولعت نب كرابم (473)
 :ىربكلا ةيالولا لهأ نم -هنع هللا يضر ناك ؟”يشكارملا تولعت نب كرابم

 الو ملكتيو ماسيو سانلاب رميف ءانيكسم مويلا جرخأ انأ :هباحصأل لوقيو ءاكايح ناكو

 .دحأ هيلإ تفتلي
 .ظلغأو ىبأف ا را :نيدلا برل لاقف ءنيد ف نامصتخي نيصخشب اموي رمو

 .كلذل ةدعم اهنأك مهارد هنيد ددع هلوانف ,هقيرط ف طئاح يف هدي لحدأف هب لاي لو

 .فلأو نيعبرألا دودح يف هللا همحر يفوت
 وبابع نب كرابم (474)

 ءادرجتم احلاص اضايف ادهاز اعرو ايفوص اخخيش -هنع هللا يضر- ناك وبابع نب كرابم

 .هنس ربك ىلع هب '"[هبؤي ال] ركذلا لماح «نوللا دوسأ «سافب ةيحابصملا ةسردملا نكسي
 هاطعأ نإف «بلطلاب حرصي الو تيناوحلا لهأ ضعبل ضرعتيو قوسلاب رمي نأ هبأدو

 مزل راعسألا تعفتراو ءالغلا ءاج اذإف ءرخآل ضرعتي الو هليبس ىلع ىضمو ىفتكا دحاو

 الو دحأ اهفرعي ال /ءسكسكلا نم اهب هيفكي ام. هتيب يف هيتأت ةأرما هل هللا رحخسيف هتيب

 .طق ره اهأسي

 .هلوي ال :ةوفصلا قو .هيونت ال :حو م (أ)

 .ةميس ةليبقب عقت (1)
 .34 :تالاجر 48 :دئاوفلا :يف كلذك هتمجرت رظنا ,م1669/ه1079 ةنس قوت (2)

 مجرت .«يوايحيلا رصان نع ذخأ :ةعيرشلا باب نيفد ,تويلعات :عتمملا يفو ,تاولعت :ةوفصلا يف (3)
 .58 :ةوفصلا .191 :عتمملا :يف هل

 دصقملا «384 :ليلكإللا .69 :رردلا طاقتلا 1 :يناشملا رشن 2368 :ربغ نم مالعإلا :عجار (4)

 .15 :ةوفصلا 2364 :رطاعلا ضورلا (2276 :دمحألا
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 ربخأ امك رهظيف بيرغ رمأب حرص اممرو «ةوعدلا باجم -هنع هللا يضر- ناكو
 نيب ىلا ةرجحلا يف لحر عم مداصتف نيب ورقلا دجسم ىلإ ةسردملا ن :مم أم وي 0 00 .هب

 نسم هني م املف «ملكتي الو هيلإ رظني كرابم يديسو هبسي لحجرلا لعجف «ةسردملاو دجسملا

 هناكم نم ةريسي تاوطخ الإ لحجرلا اطخ امف «هتتيم ىتمت ال «براي :خيشلا لاق (ةبس

 .ةيفاعلا هللا لأسن .هنيح- نم درب ىتح «فيسلاب هلتقف هئادعأ ضعب هيقل ىتح كلذ

 ىبساحيلف هفغأ ملف يب ثاغتساو ةدش يف ناك نم :لوقي -هنع هللا يضر- ناك

 لبقتساو «تبسلا موي نم سمشلا ع ولط لبق يربق ىتأ نم :لاق هنأ هنع ىكحيو .يبلاطيلو

 وف مالسلا دع لمح وبأ هيقفلا دانشا كلذلو هتجاح تيضق «تارم ثاللن ينادانو ةلبقلا

 : ةليصقب هح دخل ىرداملا بيطلا

 لاَحْلا يف ًالبْقَتْسُم مكييرضب  مُكِمْساب اَنالَث ْمكاَدان َناَك ْنَم

 لاَهمإالب هبرآم تيضق هقورش 0 تّبسلا مي ![ادغب]

 توم مهللا ءبيرغ ىنإ مهللا :لوقي ناكو ؟يىصاصخلا مساق يديس هنع ذأ

 ةنس يف كلذو ءاتيم رح نييورقلا عماجب اموي وه امنيبف ءضرم مدقت الب يأ ؛ةلقلا ةحيطك

 .روهشم ةسيئللا بابب هربقو «فلأو نيرشعو سمح

 سلفأ ىلع نب دوعسم (475)

 لبحج حفس نيفد 107 لوا د سف يابس فرع .دمحم نب ىلع نب دوعسم

 اكربتم الضاف ءاكسان ادباع احلاص الجر -هنع هللا ىضر- ناك 2ةفيظنه دلبب تسكلا

 .ةقداص تاسارفو تاك رب هنع رثؤت ءاتيمو ايح هب

 .هرغب م 351 )0

 .لماكلا نم (1)
 ةدع هيلإ بسنت يفوص «ةعيلقلا لبجب ةصاصنخخل ةبسن ءيسلدنألا يصاصنلا مساق نب مساق (2)

 هيف فلأ .ةيفخملا ةيوازلا ىلإ اهنم لقتنا مث «ةيحابصملا ةسردملاب هرمأ ةيادب ف رقتسا «تامارك
 رظنا) .م72-1673/ه1083 ةنس يفوت ."'مساق بقانم يف مسابلا رهزلا" :هامس ادييقت ي م

 .0/1 :ةولسلا «199/2 :يناثملا رشن

 فوصتم ملاع «لالمسواديإ ةليبق نم هلصأ ؛ةيهلا لولا ةرسألا نم سولوفَأ يلع نب دوعسم (3)
 , .15 :تالاجر (56/11 :لوسعملا 6 :يلالفا تايفو :يف هل مجرت «ريبك

 .نابرك تيا يملعلا اهزكرم ,ملك 35 :ب مرغإ قرش عقتو ,"فيضينودإ"ب ايلحم قطنت (4)
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 نوراه نب لازم (476)
 ىبأ وخأ هنإ لاقي ,نيحلاصلا هدابعو هللا لاجر نم ؛©©تنمداتب ''”نوراه نب لازم

 اودحجوو .هعفن سانلل رهظ نمم وهو ءسوس يداو سأر نيفد /”نوراه نب ورمع صفح

 .هيلع اوسفانتو ءاهب اوطبتغاو اومحدزاو «هترايز اودصقو هتكرب
 يلع نب يندم (477)

 (”) ندم لبجب , 7 ىلع نب يندم

 طارشلا دوعسم (478)
 برقب ةتانز نم هلصأ «ريهشلا يلولا ءناحرس وبأ ”طارشلا دمحم نب دوعسم

 .هتعنص /تناك اهنأل طارشلاب بقلو ءناسملت [5

 يبنلل ةبحلا ديدش «ءاتشلا يبأ يديس نع ذحأ «نوللا دوسأ -هنع هللا ىضر- ناكو

 وهو اموي ةييغلا هيلع تبلغ .لاحلا هيلع بلغي ناك و ,ءقوشلا ريثك «ملسو هيلع هللا ىلص

 ىلإ هب ءيج مث ءرعشي ىلو هيلجر عطقف ,جلثلا هيلع لزنف ءوبس يداو برق ناكم يف
 يمسجب تفدصت انأ :لوقيو ءاهناكم ىلإ اهّدَر هلحججر نم هر اذإ .هحيرض عضوم

 .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دوعسم انأو «ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع

 .دجاوتف «رانب الإ السع جب ام :مهضعب لاقف «عامسلا يف هدنع اموي ءارقفلا ذأ

 هللا قدص حاصو «ىرمخألا ىلع هفكب برضو "'[هيتبكر] ىلع -هنع هللا يضر- ماقو

 ”ن ونحت امم أوقفنت ىَتح ل الات نإ :ميظعل
 .هيفتك :ل 2س )0

 -46 :يكومسرلا تايفو :يف هل مجرت ؛ةكوتشه ةليبق ناهخلويإ تيأ نيفد وهو ؛ةقرد ابأ ىنكي (1)
 .10 :تالاجر «20/13 «(17/8-67 :لوسعملا 250 :ةراشبلا 0

 .ةكوتشه «عافلب ةدايق ءناهلويإ تيأ ةليبقب عقت (2)

 .652 :مقر ةمجرلا رظنا (3)

 يرجفغلا نرقلا لهأ نم وهو «نييوادهولا نم هنأ ىلإ يسوسلا راتخملا بهذيو «ةفوصتملا رابك نم (4)

 .(13 :تالاجر «53 :يكومسرلا تايفو :رظنا) .نماثلا

 .يادأ ضوح ىلع فرشيو «دمح تيأ يضارأب عقي "يندم ضاّبضأ"ب ايلحم قطني (5)
 (385 :ليلك إلا ؛409 :رطاعلا ضورلا :78 :رردلا طاقتلا «239/1 :يناثملا رشن :يف هل محرت (6)

 .59/6 :اصقتسالا «48 :ةوفصلا

 .92 :نارمع لا (7)
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 .ناطلسلا وه انأ :خيشلا مهه لاقف «ءايلوألا ناطلس انالف نأ اموي هدنع ركذو

 .اهرركي لعجو

 لاقف يسافلا فسوي يديس لاحو هلاح يسفن يف لمأتأ هدنع تفقو :مهضعب لاقو

 ؟فسوي يديس ءام دحتب نيأو «رخآ ءام اذه !ءاقمحلا نبا اي :يل

 :ةيصوصخلاب رباكألا هل دهشو «ءضرألا يف تيص -هنع هللا ىضر- هل ناكو

 ةربقم ىلإ ليللا مهاوآ نيرفاسملا نم اموق نأ :اهنم ؛تامارك هنع رثؤتو .ةرايزلاب هردصقو
 اوعبتتف ءربق يف اديدش انينأ اوعمس ليللا ناك املف ءاهدنع اولزنف ءدوعسم يديس ةيواز ءازإب

 مه امنيبف «هلهأ هب اوربخيل هيلع اوملعف «نينألا اهيف يذلا ربقلا ىلع اوفقو نأ ىلإ توصلا
 هللا :لاقف ربقلا ىلع فقو ىتح هيلجرو هيدي ىلع وبي دوعسم يديسب اذإ ربقلا دنع
 نع باذعلا هللا عفرو «نينألا عطقناف ءاثالث كلذ رركو ؟يبارت يف اذه بيذعتب مكرمأ
 .هتك ربو خيشلا ةعافشب نيحلا يف ربقلا بحاص

 هب ىتأو هرهظ ىلع هلمح ءهئرب نم سيأ دق دعقم دلو هل ناك الجر نأ اهنمو

 دلولا طقسو ابراه لجرلا ىلوف «هنعط ديري هنأك احمر خيشلا عفر هيلع لخد املف ؛خيشلا

 .هدلاو عبتي ابراه يرجي امهيلع ماق مث ؛هيلجر ىلع دلولا عقوف هيلع يولي الو هرهظ نع
 .هفلحت يرجي وه اذإف هدلو بلطي دعب عجر مث ءىرج ام يردي الو «هئارو ىلإ تفتلي الو

 هتغدلف هتبجعأ نهادحإ ءرطول /ةليل ماقف «ءامإلا يف رجتي هباحصأ نم لحجر ناكو

 نإ :هل لاق و «هفشاكف هءاح حبصأ املف ,خيشلا ةكرب نم هذه :لاقف «مدنو برقع

 .ذئموي نم هتوهش تطقسف «يراد نايصخ نم تنأو انايصخ ناطلسلل

 رجفي نمث ةأرما دجو هرادل عجر املف ؛هدي ىلع باتف روجفلا لهأ نم لجر هءاحو
 مه ىتح هيلع تحلأف «دوعسم يديس ىلع تبت ينإ :اه لاقف «ةداعلا ىلع هتدوارف ءاهب

 امل ةأرملا تتهبو تهبف ءلاجحرلا ةلآ لحم ءاسنلا ةلآ دجو عاقولاو عوقولا ىلع مزعو اهب

 .جحلل بهذتو جوزتت نأ اهرمأو «لاحلا يف هلل تباتف بيجعلا ميظعلا رمألا نم تأر

 ىلع رم مث «هنم رسيت ام خيشلل ىرتشاف ءجافس تونا هباحصأ ضعب اموي رمو
 اباب ءيحأ اي :هل لاقف ءرتس تحت جنفسلا لعج ناكو «لجرلا فشاكف '”لولج يديس

 لاقف ءتئش ام ذخخ ءوه اه ءيديس اي :لجرلا هل لاقف ؟هلكأن ال نحنو جنفسلا لكأي دوعسم

 ىدل طارشلا دوعسم عم ن مأف لهأ هب عفشت «ريبك 5 يلو «لولج يديسب فورعملا جاحلا ن نأ ليلخلا دبع (1)

 .سافب ةسيجلا بايب نفدو .م1627/ه1036 ة ةيسس يوت .مهب ل ايكنتلا دار [ امنع خيشلا لمح نب هللا لديع

 .(207/1 :ةولسلا :431 :رطاعلا ضورلا 86 :رردلا طاقتلا ,269/1 :يناثملا رشن :عحارر
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 .ةيدذي سب هعض وو خيشلا ىلع لخد املف «نيتنثا هنم ذخأف ءانيلع بعص دوعسم اباب : هل

 ىصعت ؟اذك نبا اي ناتنا نيأ :هل لوقيو هب رصي لعجف ا”ناعنبا نيأ :هل لاَقف .هيلإ رظنف

 ديس دجوف داع مث ,دوعأ ال هلل بئات انأ ديس: ا هلل بنئاق نأ : اجرلا لوقيو «ىعاتم

 امه ةمارك كلذ ناكف ءانيلع بعص دوعسم اباب كل لقأ لأ :هل لاف ,.هعضوم. لولج

 .امهنع هللا يضر

 يواردلا دوعسم (479)
 ريهشلا ؛حلاصلا يلولا ءفراعلا خيشلا «''”ناحرس وبأ يواردلا دمحم نب دوعسم

 ريثكلا هب فغشلا ديدشلا ءملسو هيلع هللا ىلص يببلا ةبحم يف قرغتسملا ,حالصلاو ةكربلا

 .ملس و هيلع هللا ىلص هيلع ةالصلا

 سلجيو .ملسو هيلع هللا ىلص هيلع ةالصلا ىلع مهعمجُيو سانلا رجأتسي ناكو

 ةالصلاب انبولق عطق هنإ :لاق نم عمسف «هتداع ىلع ءارجألا فقومل اموي ءاجف ءمهمامأ

 ةالصلا ةرثكب تندب اغنإ :لوقي ناكف ءادج هلكأ ةلق عم انداب -هنع هللا يضر- ناكو

 نم هراعتسا بوشب لحجر هيلإ بهذو .بارشو ماعط يل وهف ؛ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع

 .قرح رثأ هيف سيلو هجرخأ مث «ةعاس ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع ةالصلاب لغتشاو

 مث يسافلا نساحملا يبأ نع الوأ ذحأ .ةريثك -هنع هللا يضر- هتامارك و هبقانمو

 هغليي م ام ةدملا كلت يف غلبو ءرهشأ وحن هتايح نم كردأف بوذحملا هخيش ىلإ '"”هلصوأ]

 .دليدع نينس هبحص نم هنم

 يليقعبلا ناميلس نب دوعسم (480)
 هللا همحر يوت .لماعلا ملاعلا هيبنلا هيقفلا ,(ىليقعبلا ميهاربإ نب ناميلس نب دوعسم

 .فلأو نيعبس و ةنالث ماع ىلوألا ىدامح فصتنم يف

 .هلوح :ك (أ)

 :رطاعلا ضورلا 39 :رردلا طاقتلا (84/1 :يناثملا رشن 0157 :عتمملا 228 :ةآرملا :يف هل جرت (1)

 .23 :ةولسلا 4 :ءايلوألا تامارك عماج 256 :ةوفصلا 4 :ليلك إلا 006

 .32 :تالاجر .34 :ةراشبلا ؛46 :يكومسرلا تايفو :عجار (2)
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 يك وتشهلا يلع نب دوعسم (481)

 برقب ةسام ليزن دهتجما ءذاتسألا ؛هيقفلا «"”يكوتشهلا يلع نب دوعسم
 .أاهنم 00000

 هماكحإو ؛هميلعتو "'ميظعلا نآرقلا" ديوجتل اهب ردصت -هنع هللا يضر- ناك
 ةنس رفص نم نيرشعلاو نماثلا دحألا ةليل اهب يفوت نأ ىلإ ءداشرإلاو هللا ةدابعو «هتوالتو
 .فلأو نيثالثو عبس

 يك ومج'رلا يلع نب دوعسم (482)

 بحص .حلاصلا لماعلا ملاعلا ؛ةكربلا هيقفلا ؛”!نييتاغتلا يكومسرلا يلع نب دوعسم

 هللا دبع نب ىيحي يديس ريبكلا بطقلاو «يلالمسلا ىسوم نب دمحأ يديس :رايألا
 .امهوختو م" لا

 .ناسح تاهاكفو «ةروهشم تابعادم -هنع هللا يضر- هل

 .هدلبي روصنملا ناطلسلا ةافو ليبق هللا همحر يفوت

 ين_لومسلا دمحأ نب دوعسم (483)

 ءكسانلا عشاخلا دباعلا لدعلا هيقفلا ,7”ين-هومسلا هللا دبع نب دمحأ نب دوعسم

 (*0ةليقعب حطس ليزن

 ءارقإلل ردصت ءاريخن انيد احصان ءاحلاص ايلو ءالماع املاع -هنع هللا يضر- ناك

 نمم وهو «قدصلاو ةبحملا يف ةخسار مدق هلو ءىسوم نب دمحأ يديس بطقلا خيشلا ةيوازب
 .هب هللا انعفن ءاتيمو ايح هب كربتي

 .فلأو نيعبرأو نامث ةنس لوألا عيبر رخآ هللا همحر ٍئوتو

 .570 :ةيركفلا ةكرحلا ,39 :تالاجر .34 :ةراشبلا .21 :يكومسرلا تايفو :يف كلذك هل مجرت (1)

 .ةسام ةليبق ."تومواّديإ" نمض ةسام يداول ىرسيلا ةفضلا ىلع دجوت (2)

 | ,9 :ةراشبلا .21 : يك ومس رلا تايفو :عجار 003(

 .820 :مقر ةمجرتلا رظنا (4)

 .53/12 :لوسعملا ,320 :ةراشبلا 221 : يك ومس رلا تايفو «15 :يليقعبلا بقانم :يف هلل مجرت (5)

 .604 :ةيركفلا ةكرحلا .41 :تالاجر

 .ليقعبواديإ ةليبق ,يمغيت زكرم لامش عفترم ىلع قلطيو نوُروُأ اقأ :ايلحم قطني (6)
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 .هبحصو هلاو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو «ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 > يطمللا ورمع نب دمحم (484)
 .ةطمل ”[لون] يداوب ريرسأ ةنيدم. '”يطمللا ورمع نب دمحم
 دارفأو «دابعلاو ءايلوألا رباكأ نم ءاكسان ادباع ةودقو امامإ -هنع هللا يضر- ناك

 .اتيمو ايح هب كربتلل دالبلا ديعب نم دصقي ءةكربلاو ةماركلا ريهش «دارفألا

 هدنع اوعمتجا ةيحانلا كلت لئابق نأ كلذو /ءةميظع ةمارك هل اندهاشو هانرز

 نأ نيحلا يف هاندصقف ءلاتقلل اوأيهتو ءاودقاحتو مهضعب شرحو مهنيب ةنتفلا تراثف ءذئتقو

 امدعب اهدلبل ةليبق لك تعجرو ؛نيحلا ف تأفطناف ءاهران ءيفطيو ةنتفلا هللا فرصي

 نمو اددع ىصخي ال ام سانلا نم تلكأل تلعتشا ولو ءبرحلا لاعشإ ىلع اوفرشأ
 .كلذك لاومألا

 نم ريرسأ لهأ نم ؛يطمللا ورمع نب دمحم هللا دبع وبأ مهنمو :"فوشتلا" يف لاق
 هيلع دس] ناضمر رهش لمد اذإ ناكو .نيدلاو لضفلا لهأ نم ناك و ؛ةطمل دالب

 .هتالصب نولصيف تاهجلا لهأ هيتأيف «ةليل لك "ميظعلا نآرقلا" متحو "”"[هباب

 يلوزجلا نامألا نب دمحم (485)

 ةيع دع بأ نئاسيفأ نع ءشقكارف لق نم ىلعلا 1 1 ورقبا تانألا دب نبع
 .هلهأ ع اضبقنم ءايندلا نم '2”[اللقتم] احلاص ادباع ناكو .فسوي نب روفغلا

 ؟كيلإ انثعب اذإ انيتأت ال كل ام هللا دبع ابأ اي :هل لاف «هبتكم ىلإ ءاربكلا دحأ هءاج

 .ءاعبرألا موي ف كلذ ناكو ءهدعو نأ ىلإ هب لزي ملف ءارذع يل نإ :هل لاق

 :يتانزلا دمحأ نب دمحم لاق ءرصعلا ةالص ىلصو «ءسيمخلا موي نايبصلا فرص املف

 الأ - ماعد ىلع نمؤتو- وعدأ نأ ديرأو «هنايتإ هركأ انأو هيتآ نأ انالف تدعو ءدمحم اي

 هنزل ضن بهذت نأ ىسع ل لاق مل .هئاعد ىلع تنمأو ءلاعدف هنيبو يب هللا عمجبي

 .فوشتلا يف ام انتبثأو .هبايث هيلع دش :خسنلا عيمج يف (ب) ' .كون :ن هك (

 .فوشتلا يف ام انتبثاو .اللقم :خسنلا عيمج 98 (ج)

 تاراشإ نمضتت .تاحفص عبرأ ف عقتو .هبقانم ىلع انعلطا 279 :مقرلا ف ةتمجرت تقبس (1)

 .(تينزيت ءوبارعومح ةنازح ةخسن) .ةماه ةيفثرات

 .10 :تالاجر 2374/4 :مالعإلا «118/2 :ةيدبألا ةداعسلا :يف كلذك هتمجرت عجار (2)
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 بابلا حقفأ الا يديس ين رمأ :باوبلا لاقف :بابلا تعرقف ءاقلغم هراد باب اندجوف

 دبع يبأ سولج اومظعتساف «ءامظعلا نم ةعامج تءاج نأ ىلإ بابلا دنع اندعقف .دحأل

 اوسلغا :نيلصاولا كن ءأل هللا دبع وبأ لاقف :ىبأف مش حتفي نأ باويلا اوملك ه ,«بابلاب هللا

 .انتجاح هللا ىضق دقف ءانب رس :لاق مث .هيلإ ىلوصوب نالف ابأ

 اهيلع عمجف ءمحلب ديرب نم ةعصقب ٍقراعم ضعب ىلإ ثعبو :دمحأ نب دمحم لاقو

 مث ءاهعضيف بابذلاب ةءولمم اهدجو ةمقل عفر املكف ءلكأي نأ دارأف «دالوألاو لهألا

 .دجي ام لثم نودجي الو نولكأي لهألاو دال وألا كارد «ءكلذك اهدجوف اهريغ ذحأي

 .لكألا نع كسمأف

 (”[ةاضقلا] نم لجر ماعط وه اذإف ؛ماعطلا كلذ لصأ نع كلذ دعب تشحب مث :لاق
 /."ف ىشتلا' دف نوح ىلإ هب ثععب يذلا ىلإ هادهأ

 يرومزلا دمحم (486)
 «بسنلا يلوزحلا ءسراف يبأ نب دمحم هللا دبع وبأ ؛حلاصلا هيقفلا خيشلا دمحم

 ةبلط عم ةرم هل قفتاو ءرومزأ ةنيدمت. هتقو يف نيننفتملا ءاهقفلا نم ناك .نطولا '"”يرومزلا

 هيلع اوركنأو «ةبلطلا هيلع درف :مالكلا ملع نم نيدلا لوصأ نم ةلأسم ف ةركاذم رومزأ

 هعيشو «لماعلا هفقثف ؛هب اوشوف «ةنسلا لهأ بهذم نع جرخ هنأ اومعزو ءأطخلا هومزلأو
 .هللا اهسرح سافب هللا همحر ديعس يبأ كلملا ةرضح ىلإ كئلوأ هئامصخ عم

 دبع ديز يبأ سردملا هيقفلا خيشلل اباتك مدق سراف يبأ نب هللا دبع ابأ هيقفلا نإ مث

 انعفن ذئموي ساف ءاهقف نايعأ نم وهو :"ةلاسرلا حرش" بحاص يلوزحلا نافع نب نمحرلا
 .نيروكذملا ءاهقفلا نيبو هنيب عازنلا اهيف ىلا ةلأسملا نيعب هفرعو «هب هل

 .مهيأر تبثو ءاهوققحت ىتح اهيف ثحبلا ف ملعلا لهأ عم وه ذأ هتلصو املف
 ىلع هنأو «بئاص ةلزانلا يف هرظنو ءقح سراف يبأ نب هللا دبع يبأ يأر نأ ىلع اوعمجأو

 .ةنسلا لهأ بهذم

 ملعلا لهأ اهنم غرف دق مهتلأسم اودجوف «هئامصخ عم ساف ةرضح مدق هنإ مث

 .باصغلا :فوشتلا ف (5)

 ةنازخلا طوطخم) يرومزلا ميظعلا دبع نب دمحم ,”"رطفلا نيع لهأ بقانم ف رظانلا ةجهب" :رظنا (1)

 . 4 .ص «(9 :مقر ةييرجحما
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 فدتو :ءامصخلا بدأف «قحلا روهظ دعي هللا همحر ؟"'ديعس وبأ كلملا مكحف ءرظتلاو
 دالب ةفاكو رومزأ ءاضق هالوف «ءسراف يبأ نب هللا دبع يبأب كلملا ءانتعا لصحو ؛مهاحل
 هجئاوح هيمح هل ىضقو .هنم كلملا فعي منو ءاضقلا نم هافعتساف «ةجاهنص

 0 .هبقع ف ةيقاب ةملك ةفالخلا لعجا مهللا :لاقف ءءاعدلا كلملا هنم سمتلاو

 م :هيقفلا هل لاقف ءقلطت الو ءاعدلاب ؟2ايلع نسحلا ابأ نبا نفضل :ديعس وبأ كلملا

 تاي قداصأف هل وعدأ نأ راتحأ انأف ءنسحلا ىب أ رابلا مكدلو صيصخت نم دبال

 نيع طابرب :هل لاق ؟وعدت نيأ :كلملا هل لاف .هللا ءاش نإ كشاال ه «ةباجإلاو لوبقلا

 نم ءافرش دحاو ٠ بلص نم دحاو تيب نم لادبأ ةرشع هيف تنفد دحاو عضوم يف ؛ 239 طفلا

 .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لآ

 نم دحاو تيب نم دحاو عضوم دل و ضو هللا ناحبس اي :كلملا /هل لاف

 ءالدب ةعبسلا هدال وأو «لدب هنإف ؛راغمأ هللا دبع يبأ تيب كلذ معن :هل لاقف !دحاو بلص

 .مهيلع هللا ناوضر نيلاصلاو ءاملعلا نم مدقت نم هيلع صن امبسح

 نبا عماجي ةصقلا مش رك ذف ءرطفلا نيع طابر ىلإ لص وو هللا دبع وبأ عجر املف
 نارقلا" اومتخف «مهفالسأ نيحلاصلا ءافرشلا ةضور يف اراغصو ارابك هعم اوعمتجاف ءراغمأ

 .ءاعدلاب سراف يبأ نبا هيقفلا مهبقعأف :"ملسم باتك"و :"يراخبلا باتك"و «"ميظعلا

 روهظو ةكربلا لزت ملف ءكلملا ةرضح ىلإ ههجوف ءمسرلا هب لمعو كلملا دعو امك
 ةيضز طفلا نيع لهأ بقانم يف رظانلا ةجهب' نم ٠ ككل سسمحملا يبأ هنبا ىلع ةباجإلا

 "””يروملا ميظعلا دبع نب دمحم

 -710 نيب ام مكح .ةينيرملا ةلودلا كولم سماخ «ئيرملا بوقعي نب نامتع ديف ونا (1)

 .(103/3 :اصقتسالا .242/7 :ربعلا :عجار) .م1311-1331/ه31
 .(118/3 :اصقتسالا «254/7 :ربعلا :رظنا) .م1331-1351/ه731-752 نيب ام مكح (2)
 نم كانهف .همسر يف رداصملا فلتخم ىو بلك 11 دعب ىلع ةديدحلبا ةنيدم بونح ةلاكد لحاس ىلع طاير(

 .(91 :ةلاكد : :برشوب دمحأ عجار) .ترطفنا نيع يأ .رطف نيع طيت ءرطف ن طيت :هبتك : هبكي

 رارقتسالل ههنم ةعامج اوعدتسا ثيح 8 هيح .ةينيرملا ةلودلا كولم ىدل ة ةريبك ةياعرب راغمأ لا يظح )4(

 6 :رظانلا ةجهب :عجار) .ةيعامتجالاو ةينيدلا مهتناكم مه فزنعت 0 يا ايبا

 .(ةقرفتم عضاوم
 .د1501 :مقر ةماعلا ةنازخلاب ىرخا ةخسن اهنم دجوت (5)

 دمحم .277 :برغملا خخ رؤم ليلد :مجار) .ليعس يبأ نيرملا كاطلسلل رضاعملا ربكأللا ميظعلا دبع نب دمحم (6)

 .(6-72] .ص 1986 256 ددعلا .قحلا ةوعد .”نيرظانلا ةجهب باتك" :غ ابدلا زيزعلا دبع
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 يلوزجلا دمحم نب دمحم (487)
 املاع اهيقف ©"[هللا همحر] ناك "7 يلوزجلا نمحرلا دبع نب دمحم هللا دبع وبأ دمحم

 .روك ذملا ةجهبلا" بحاص هفصو اذك «هلبق يذلا نع يوري ءاسدقم اعرو احلاص

 يميتشكلا يلمتلا نيسح نب دمحم (488)
 نب دواد يديس رصاع .يبوسيجلا هيقفلا 2 يكل يلمتلا دواد نب نييسسح نب دمحم

 .ةئامعستو نينامث ةنس دواد يديس ةافو تناك و .هلبق قوتو «هبسن نم نامثع

 يوالفدلا يلمتلا نيسح نب دمحم (489)

 .ميهاربإ نب رابحلا دبع يديس خأ دلو .'””يوالفدلا يلمتلا ميهاربإ نب نيسح نب دمحم

 ةرشعلا لئاوأ ف يفوت .احلاص الضاف الماع املاع اهيقف -هنع هللا يضر- ناك

 .ةئامعستو نيعستلا دعي يأ ؛رشاعلا نرقلا نم ةريخألا

 يك وم رلا ناميلس نب دمحم (490)
 هلل ردود كركر ىلا ,''يراوزملا يكومسرلا ىيحي نب ناميلس نب دمحم

 ثالث ةنس ”ةراوزم ىب هدلبب هللا همحر قوت .اتيمو ايح هب اك ربتم ءاليلج املاع اهيقف -هنع

 .هتلفح يققحم ضعب لاق اذك «ةئامعستو نيناخو

 يكومرلا عساولا دبع نب دمحم (491)

 هللا يضر- ناك "!نيتاغتلا يكومسرلا مساقلب نب دمحم نب عساولا دبع نب دمحم

 .الماع املاع -هنع

 هللا دبع ىلا ةعامجلا خيش ةماللعلا ىلع جرفتو ءاهئاملع نع ذحتأو سافب هّقفت

 .قطنملا ملع يف عربو «نونفلا يف كراشو «يئتيسيلا

 .هنع هللا يضر 5

 .33-34 :ةجهبلا رظنا (1)

 .297 :مقرلا تحن هتمجرت تقبس (2)

 .(298 :مقر ةمجرتلا عجار) .نلمأ ضوحُب (ىلفدلا) يليلأ ةيرق ىلإ ةبسن (3)
 .26 :ةراشبلا .42 :يكومجرلا تايفو :ْف اضيأ هل محرت ءليقعبواديإ ةلييقب فودنت نيفد (4)

 .499/2 :نييورقلا م 2.19 :تالاجر

 :ةريراورنلا يسكت اهئاو كرت قا ءاديإ ةليبق نمض ذخخف يهو «نراوزمنإ ةملكل بيرعت (5)

 .299 :مقر ةمجرتلا عجار (6)
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 /.ملعأ هللاو «ةئامعستو نيتسو ةسمخ ةجحلا يذب تندرتب يفوت 29[

 يلمتلا ىسيع نب دمحم (492)
 هدتق ءشكارمب يفوت .ناسح عيطاقم هل «غيلبلا '”بيدألا يلمتلا ىسيع نب دمحم

 .خيراتلا يف ةروهشملا ”هتيمال" يف يلاتشفلا هلاق «ةئامعستو نيعست ةنس ناطلسلا

 يليقعبلا دوعسم نب دمحم (493)

 [يرانبلا] يليقعبلا دوعسم نب دمحم
 .ةئامعستو نيبالث دودح يف ايح ناك .هتنب نم

 يسيرإلا مساقلب نب دمحم (494)
 .لماعلا ملاعلا ليلحلا هيقفلا ءيسيإلا لامرلا قنع ىطبارم نم ؛”هساقلب نب دمحت

 .ةئامعستو نينامث ماع هدلبب هللا همحر يقوت

 يليقعبلا عساولا دبع نب دمحم (495)
 انيد الماع احلاص الجر -هنع هللا يضر- ناك ”يليقعبلا عساولا دبع نب دمحم

 .هدلبب ””اسوت دجسم ةحاسب نوفدملا وهو «ةكربو ةمارك هل ءاكرابتم الضاف

 يناجولا نسحلا نب دمحم (496)

 اريخ ءالضاف الماع ءاعراب املاع -هنع هللا يضر- ناك 9 ىناجولا نسحلا نب دمحم

 .نيحلاصلا هدابعو نيقتملا ىلاعت هللا ءايلوأ نم ءاسردم انيد

 يركبلا نسحلا يبأ نب دمحم (497)
 ؛ليلجلا مامإلا ,ةمالعلا فراعلا 2 ”يركبلا نيدباعلا نيز نسحلا 7”[يبأ] نب دمح

 :يمازكلا ةايزاسب نب دنس ايم دينيس للا

 .ت نم طقاس 2(ب) . يك ومس رلا تايفو يام انتبثأو .ئىراتملا :خسنلا عيمج 86 )0

 .300 :مقرلا ٍق هل مجرت (1)

 .17 :تالاجر «33 :ةراشبلا .43 :يكومسرلا تايفو :يف هل محجرت (2)

 .415و 301 :نيمقرلا يف هتمجرت تقبس (3)

 .603 :ةيركفلا ةكرحلا «.18 :تالاجر .190/12 :لوسعملا «12 :ىليقعبلا بقانم :يق هل مجرت (4)

 .ليقعبواديإ ةليبق ءاسوتن ٌدوفأ ةيرقب عقي (5)
 .395 :مقرلا ف هتمجرت تقبس (6)

 ريثك هنع ذأ .يركبلا بزح ىعدي ةيفوصلا دنع روهشم بزح هل ,يركبلا نسحلا يبأ نب دمحم (7)

 ةحنم ,289/| :ينانملا رشن 0 :لئارفلا طقل 7/2 :لاجحلا ةرد :رظنا) .ب رغما ءاملع نم

 .(67/3 :ةرئاسلا بكاوكلا ,281/11 :ةلاحك مجعم 196/2 :رثألا ةصالخخ .182 :رابحلا
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 طخ نم تلقن :"ءالجألا ديناسأب ءالخألا ةفحت" ف ملاس وبأ لاق .نافرعلاو ضيفلا وذ

 ىلع ملكت فارما دمح نيدباعلا نير فراعلا نا يناسوسلا لافذا لما سابعلا يبا مامإإلا

 .سلجم ةئامو سلجم ىفلا يف ةلمسبلا ءاب ةطقن

 سابعلا وبأو ىروك ذملا لافذأ ىابعلا وبأ ةيكع لجأ .ةلأمعمسسن و نويعسن و عبرأ ةنس قوت

 .رابخجا دبع :ب دمحم و «ةزاجاإلاب برغملا ناطلس روصنما

 .هبحصو هلاو دمحم انديس ىلع ملسو هللا ىلصو .ميحرلا نمح رلا هللا مسب

 > يخيخطلا ىسوم (498)
 نايعأ نم "ل ضاف] هيقف :ةحوتفم ءاحخو ةمومضم ءاطب ؛"”يخيخطلا ىسوم

 ةيشاح" فلأو .يناقللا سمشلاو «يريحبلا ناميلس خيشلا نع ذأ .هتقو ف رصحت. ةيكلاملا

 .اديج هطخخ ناكو ”يثوعلل ةنودملا حرش" ىلع اهيف دمتعا "ليلخ رصتخم ىلع
 .يئارقلا يضاقلا هركذ «ةئامعستو نيعبرأو عبس ةنس ةفرع موي قوت

 يواصغألا يلع نب ىسوم (499)
 ايضرف اهيقف ناك «'”ةدقعلا نباب فرع «نارمع وبأ يواصغألا يلع نب ىسوم

 ىدحإ ةنس ناضمر يف يفوت .برغملا ”مارهب لماش" لحدأ نم ' ””[لوأ] هنإ ليق ءايباسح
 .ةئامعستو /ةرشع [292]

 ردصلا «ةيوارلا هيقفلا ءيواصغألا يلع نب ىسوم :"ةحودلا" بحاص لاقو
 يروقلا لثم رابكلا خياشملا نع ذخأ ءالصحم ابيب املاع اهيتف ناك ءنارمع وبأ ةمالعلا

 ناكو ءاهنقتي ناك هنأل "ةنودملا" لحف ىعدي ناكو .مهريغو ؟”يساوملاو ”يسودبعلاو

 .هينيع بصن بهذملا
 يردأ الو .ىهتنا هتافو خيرات ىلع فقأ ملو «ةرشاعلا يعي ؛ةئاملا لئاوأ يف قوت

 ؟هريغ وأ هلبق يذلا وهأ

 . 62ل نم طقاس بر . ايضف :ح 5 )0

 .16/3 :لاجحلا ةرد .438 :جاتحملا ةيافك .236 :حيشوتلا ,296 :دئارفلا طقل :اضيأ عحار (1)

 .180 :ناتسبلا راهزا .4/3 :لاجحلا ةرد «156 :يسيرشنولا تايفو .33 :ةحودلا :يف هل محججرت )2(

 .548 :مقر ةمجرتلا عجار .يسودبعلا دمحم نب هللا دبع (3)

 يفوت .سافب ىوقفلا ةطمخ يلو «ن هرلا ةيوطب نم ءيساوملا دمحأ نب ىسيع ىسوم وبأ (4)
 .2/((2 :نييورقلا عماج 02 :لئارفلا طقل 2 :يسيرشنولا تايفو :رظنا) .م1491/ه6
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 ينازولا يلع نب ىسوم (500)
 .نارسع وبأ ققحلا علاطملا داقنلا ظفاحلا حلاصلا هيقفلا ؛'"”ينازولا ىلع نب ىسوم

 خسن اخاسن ناك و .ملعلا نونف عيمج يف اك راشم ءالضاف اريخ ءاملاع اهيقف هللا همحر ناك

 .رابكلا نيواودلا نم ناويد ةئامثالث نم رثكأ هديب
 هرصع ءاهقف يواتف عمجو /”فيلآتلا فلأ ؛مهفلا ميظع «ملعلا ريزغ هللا همحر ناكو

 نسحلا يبأ ىلع درلاو «ةلليهلا ةلأسم يف ئتيسيلا هيقفلا ىلع درلا يف فلأو ءرفس يف

 .روثنمو موظنم نيب ةريثك ءازجأ هلو ,””يواصغألا

 نم برغملا ةيداب ءاهقف :لوقي "”وجح نبا يلع نب مساقلا وبأ خيشلا ناكو
 ف هب يدتقي ام اريثك يطبحلا دمحم وبأ يديس خيشلا ناكو] «لفسأ ىلإ ينازولا '![ةبعك]
 7 '[هعالطا ةرثكل عورفلا لئاسم

 لهأ ةبحص يف ادهاز هيلع ةريغلاو نيدلا ةرصن يف هخيش ننس ىلع هللا همحر ناكو
 .ةرخالا يف ابحم ايندلا

 "ةحودلا" نم ىهنتا ءرشاعلا نرقلا نم ةعباسلا ةرشعلا لئاوأ ف هللا همحر قوت

 ينوهرزلا يلع نب ىسوم (501)
 دبع يبأ خيشلا باحصأ نم «حلاصلا لجرلا ”نارمع وبأ ينوهرزلا يلع نب ىسوم

 ةريبكلا ةراجحلا يتأي نأ هنأشو .نيحلاصلا هدابعو هللا ءايلوأ نم ناك .طايغخلا هللا

 أ اهناكم نم اهجرحدو اهعلق اذإف ءاهعيبشتو اهعلق يف هسفن بعتيف ماظعلا روحخصلاو

 .هيدي ىلع رهظت تاماركلا تناك و .هنأش اذه «رابتعالا يف

 .حالصلاو ريخلا رْثأ هيلعو ءنْيل قلخو ءنسح تمسب هتيأرف هتيقلو
 _ نم طقاس (ب) .ةبصع م فو .ةبصق 34 ا )0

 .1 :شمافلاب ةمجرتلا رداصم عم ؛472 :ةيركفلا ةكرحلا عجار (1)
 .(7585 :مقر تحل .م.خ.م) بطقلا لوح ةلاسر اهنم (2)

 ةك رجلا (49 :ليلكإلا «139 :ةحودلا :عجار) .م73-1574/ه98] ةنس رخاوأ يفوت .هيرصاعم

 .(470 :ةيرحملا

 يلخما راهنلا ءايض" هل .م1549/ه956 ةنس قوت ءاهئاملع نع سافب ذأ .طبها دالب فمو هيقف (4)

 .(149/2 :ةولسلا «319 :ةوذحلا 214 :ةحودلا :رظنا) .(1845 :مقر تحت .ع.خ.م) راصبألا مامغل

 .369/4 :فاحتالا 0.179 : رابحلا ةحنم 5 :عتمملا :يف هل مجرت (5)
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 ءنوهرز نم هعضومم نفدو ملعأ هللاو «ةعساتلا ةرشعلا طساوأ ف هللا همحر يفوت

 "ةحودلا" نم ىهتنا

 يليقعبلا دواد نب ىسوم (502)

 صاوخو ىسوم نب دمحأ يديس خيشلا باحصأ نم «'''يليقعبلا دواد نب ىسوم

 اذإف ؛عبسلا ةروص ىلع مه 2”[كربيو] «قيرطلا يف ءارقفلل ضرعتي هللا همحر ناك .هبابحأ
 مكلذ :مهل لوقيو مسبت مه عبسلا ضرعتب اوكشو ىسوم نب دمحأ يديس خيشلا اوريخخأ

 /.دواد نب ىسوم مكمع [293]
 نأ مهنم بلطو «ةنجألا ىلع نيذلا خيشلا باحصأ موي تاذ هللا همحر ءاجو

 :لكأي نم ةروص يف وهو «هيدي نيب هنومريو هب نوتأي اولعجف «عبشي ىتح سوقفلا هومعطي

 :نولوقيو «ىل اوديز :لوقيو .هذحأ هيدي نيب اوحرط ام لك «نانجلا يف ام لك اوعطق ىتح
 وحن كلذو .خيشلا ةريمب يف ام لك تلكأ دق ؟كل ىرح فيك و «نانجلا يف ام غرف دق

 !كلامجب انريحتأ ءباودلا لامحأ ةرشع

 ةديدش ةيرب ف اوعقو مارحلا هللا تبب نيدصاقلا جاجحلا نإ :هنع هللا يضر لاقف

 مهتثاغإب خيشلا ينرمأف «ىلاعت هللا ءايلوأب اوثاغتساف ؛كالغلا ىلع اوفرشأ دق ءشطعلاو رحلا

 ةدحاو بنذ الإ هنم قذأ مل و ءنيع ةفرط يدي نم اهوفطخ ةسوقف تعفر املكف ؛متيأر ام

 .خيشلا ةكربب ةزافملا كلت نم اوصلختف مهيلع هللا نم دقو ءةك ربلل

 .هللا همحر نفد اهبو .ييخزت ةدلبب قوت .ةريثك -هنع هللا يضر- هبقانمو

 دمحأ نب ىسوم (503)
 نيدلا ريخلا لضافلا لجرلا ,”[ورمع] يديسب هنمز يف فرع (””دمحأ نب ىسوم

 .حلاصلا لولا

 ف همدخيو هترايز مزالي ناكو ءىسوم نب دمحأ يديس ريبكلا بطقلا باحصأ نم

 مالكب هباجأ روكذملا بطقلا هخيش اعد ىتم هنإ :لوقيو ؛هربقب اريثك هروزيو ؛هتايح

 .ةرامع :ىليقعبلا بقانم يف (ب) .كرحي سيفو .لزني :ت (أ)

 30 :ةراشبلا 210 :يليقعبلا بقانم :عجار) .ييخزيت ةيرقب رازم هربق ءرشاعلا نرقلا'لهأ نم (1)

 .(54 :تاالاجر

 .10 :يليقعبلا بقانم يف محجرت (2)
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 لك نم ءايلوألا هيتأي '”تيزم دجسم. رواج اذإ ناكو «هتايح يف ناك امك هعمسي حيصف

 نم اضيأ ناكو .ةرازم هب هربقو ءتام هبو ءدجسملا ىوك نم هيلع نولخديو ءهجو
 (20) رلى جاحلا نب هللا دبع يديس باحصأ

 يجمدلا بيعش نب ىسوم (504)

 ليزن بيعش نب ىسوم نأ "دئاوفلا" يف ديز وبأ ركذ «”يحبدلا بيعش نب ىسوم
 ©ءنوضوحي] ءارقفلاو اموي هانأف ءارئاز ىسوم نب دمحأ يديس خيشلا ىلع درو شكارم

 اندلبب اندنع نإو ؛ءليلق عفن يف ميظع بعت اذه :يسفن يف تلقف :لاق ءاهنوقسيو تاناجره

 ىلعو ينءاجف «مهنم ةيحان يف تسلجف ءاذه لثم دهاعتن انك امو ءاذه نم رثكأ هعفن الخ

 /هللاو ؟ءالؤه ىرت :لاق مث «نيعم اي كنوع :لاقو ءيديب ذخأو ىلع ملسف ,هسونرب هقتاع

 نب دمحأ دي ىلع لمعلا اذه اولمع اذإ مهنإو .ءظوفحلا حوللا يف رانلا لهأ نم اوبتك دقل

 .هلل دمحلاو «ةنجلا لهأ نم نآلا مهلك اوبتك دق مهنإو «ةنحلا لهأ نم اوبتك ىسوم

 يسيإلا دوعسم نب ىسوم (505)

 .ريهشلا لماعلا ملاعلا هيقفلا «©7يسيإلا نارمع وبأ ميهاربإ نب دوعسم نب ىسوم
 يلوزجلا ىسوم (506)
 5 وصقملا : ديصتلا' ياض «لضافلا من اعلا بيدألا َّىئ راملا م و زججلا كارمع وبأ ىسوم

 (©!ءالغلاو لاذلاو ءاثلا :"نآرقلا" ف ةمجعملا ةثالثلا فورحلا اهيف ركذ «ليوطلا رحب يف

 ين_حومسلا ورمع نب ىسوم (507)

 .حلاصلا يلولا ءكسانلا دباعلا نيدلا ءريخلا طبارملا ””ينهومسلا ورمع نب ىسوم

 .نوطوحي :ت (أ)

 )١( .ليقعبواديإ ةليبق ءيمغيت زك رم قرش عقت |
 يليقعبلا اهنم اضعب دروأ «ةريثك تاماركو بقانم هنع رثؤت ءىسوم نب دمحأ خيشلا باحصأ نم (2)

 .30 :ةراشبلا :11 :هبقانم ُِق

 .304/7 :مالعإلا ,69 :دئاوفلا :يق هل مجرت (3)

 .ييطيضحلا لقني اهنمو 51 :يكومسرلا تايفو :يف هل محجرت (4)
 .51 :يكومجرلا تايفو :يف هل محجرت ءرشاعلا نرقلا لهأ نم ءيرماعلا يلوزحلا دمحم نب ىسوم (5)

 .17 :تالاجر .179 :ةملاعلا سوس

 .230 مقر تحن شكارم, فسوي نبا ةنازخي ةحخخسن هنم دجوت ."باجعإلا باتك" :هامس حرش اهيلع هل (6)

 .51 :يكومرلا تايفو يف هل مجرت (7)
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 يفرشلا حلاص نب يطعملا (508)

 نب رداقلا لبيع نب قلاخلا نباب بقل "7 ىطعملا دمح نب دمحم هما «حلاص نب يطعملا

 بحاص «كسانلا داوتحلا دهازلا عرولا :ةيفوصلا خيش ؛يريعزلا يقرشلا دمحم ريبكلا يلولا

 بيجع ليلج باتك وهو ؛«””ملسو هيلع هللا ىص يبنلا ىلع ةالصلا يف ةريخخذلا" بانك

 '”ةزاجإلا هيف يل بتكو :(![هينزاجأ] دقو ءارفس نيعبرأو افين ناكو ءهباب يف هل ريظن ال
 .ءازحلا لضفأ مالسإلا نعو انع هازج -هنع هللا ىضر- ةميركلا هديب

 .ةريهش ةمولعم هتامارك و هتكربو «برغملا راطقأ يف ماع هللا همحر هتيصو

 نم رشع يداحلا وأ ةعمجلا موي ءاروشاع موي وه يذلا مويلا اذه ف هللا همحر ٍثوت
 .فلأو ةئامو نينامثلا حتتفم مرج

 خيصو اهل اص انثديس ريهشلا ماعلا ريبكلا خيشلا هدلاو ةقيرطلا 5 هخءايشأ نع

 نسب دمحم نب لمح انالومو انديس هنامز لهأ دح وأ «نيدلا رصان ةمالاعلا مم اعلا ف راعلا ةفئاطلا

 يصر مهريغو «يسلبارطلا كيعمس نب دمحن يىديس هللاب فاراعلا خيشلاو , ”يعردلا رصان

 .روك ذملا فراعلا هذلاو هتدمعو («مهنع هللا

 يوامدتلا دمحأ نب ىسوم (509)
 ةنيدم يلوحد لؤوأ هتنج :"هدئاوف" ىف ديز وبأ لاق © ءامدتلا دمحأ نب ىسوم

 .هتزجتسا :م ()

 لا طعملا نب دمحم همعو هدلاو نع لخأ ءاهيحاونو الدات لابج 9 ريبك تيص هل ءريبك يقوص (1)

 2174/4 :يناشملا رشن :يف هل مجرت ىطسولاو دوقعلا ةميتي" هباتك يطعملا نب يبرعلا هبقانم ف

 .م.خ .م) نينسحملا ةركذت :26 :يخيضحلا ةسرهف 2108 :ةيواقرشلا ةيوازلا «446 :رردلا طاقتلا
 .5 :(12235 :مقر تح

 .ك2730 :مقر تحت .ع .خ.م ةحخسن اهنم ."جاتلاو ءاوللا بحاص ىلع ةالصلا يف جاتحلا ةريذ" (2)

 .26 :يكيضحلا ةسرهف يف ةزاجإلا صن عجار (3)

 اينيد اعاعشإ ةيواقرشلا ةيوازلا تفرع هدهع يف .فوصتم هيقف .حلاصلاب فورعملا دامحم هللا دبع وبأ (4)

 .م.خ.م) ينادعملا يلع يبأل حتافلا عنايلا ضورلا :عجار) .م1727/ه1139 ةنس فوت ءايملعو

 .(103 :ةيواقرشلا ةيوازلا «.(1|6 :مقر تح

 ليصافت رظنا) . ليبح رش اممم نب نييسحملا ةطساوب هدلاو نع ةيرصانلا ةقيرطلا يطعملا خيشلا ثرو (3)

 .(116-169 :قب'سلا عجب رملا :ةيرصانلاو ةيواقرشلا ةيوازلا نيب ةقالعلا

 .410 :ةيركفلا ةكرحلا 2103 :ٌدوفصلا :يف هل مجرت ءباوص تيأب "اموت" ةيرق ىلإ ةبسن (6)
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 :ذخد امل :ىسوم نب دمحم نيمألا هدلو لاق .راهنلا عفترا ىتح اهيف يعم أطبأف . نامظلا

 ءاضق يلي هحولب مالغ مويلا ىلع درو :مه لاق ؟كئادغ نع مويلا كأطبأ ام :هلهأ هل لاق

 ىلع كلذ ءاجف .هتسارف بيجع نم كلذ ناكو ءءارمأ ةثالث يديأ تحت ةنيدملا هذه
 .هريخخأ ام /ومخ

 همركأو "[هبنج ىلإ] هسلجأو هل ماقو همظعف ءروصنملا ىلع هللا همحر دفو دقو
 .هنايح ةيارج هل ىرجأو هاسكف «بتكملا ف هخويش لوأ نم هنأل «ةخايشلا قح هل فرعو

 .فلأو ثالث ةنس هللا همحر قوتو

 يسوسلا يلع نب ىسوم (510)

 ”يسوسلا نارمع وبأ يلع نب ىسوم
 يرتشي هرمأ ءادتبا يف هتداع نم .نيدلا نيتم نوللا دوسأ «لاوحألاو فشكلا باحصأو هللا

 لثم لعفي دغلا نمو ؛مويلا يف هب قدصتيو عجري مث ءوبس يداو ىلإ يتأيف ,ديدجلا طابسلا
 .ةديدم ةدم هلاح اذكه .ءكلذ

 هيلع اهباب قلغأو ءساف نم © زينرج ةموح يف اتوناح هرمأ رحخآ يف لحد مث
 نأ ىلإ هنم ءاش ام لكأيو ءتقو لك ماعطلاب هنوتأيو هنوروزي سانلاو ؛ دعب اهنم طق جرخي

 تيبلا يف ةلضف هل دجوت ملو .هتوناح ءازإب دجسم نفدو ءفلأو نيعبرأو نينثا ةنس تام

 لاجر نم - هنع هللا يضر- ناك .ساأف نيفد ''

: 00 

 .طق هنم جرخخ يئر الو
 (””_هزرو ىلع يديس هخايشأ نمو «ةريثك -هنع هللا ىض ىضر- هتامارك و

 يزامجوبلا ىسوم (511)
 .ةليبق "”زامج ونب «“”يزامجوبلا نارمع وبأ ىسوم

 .سس 1-5 نم طقاس )0

 .85 :رطاعلا ضورلا .95 :رردلا طاقتلا «306/1 :يناثملا رشن :عجار ؛لولهبلا ىسومم فرعي (1)

 .57 :ةوفصلا

 .نييورملا ةوءاعب عقت (2)
 .615 :مقر ةمجرتلا رظنا (3)

  4١:ةوفصلا :58 :ناتسبلا ة ةحاود :اضيأ حجار 106.

 باتك :رظنا) ”تنابات"ب فرعت تناكو .لالم ينبب لاليزأ ة ةرئادب عقت :زامحوب تيأ (5)

 .( 135 :شماها 7 : نديتفملا
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 يف لوجتي ارجات الوأ ناك ءاكسان ادباع ايلو احلاص ادبع - هنع هللا يضر- ناك

 يبأ خيشلاب رم من .باودلا ماحدزال هتباد لجر ترسكناف ؛«ةرم تيزلا لمحف «نادلبلا

 جحلاب متهيو هتباد لحجر رسك نم فسآ وهو هيدي نيب سلجف «تغزوو نيفد ''”نامثع

 اي انه وزغلا ءانه جحلا :هانغ يف لوقيو هدلب '"[ةمغنب] ىنغتي نامثع وبأ خيشلاو ءوزغلاو

 .امهديرن نم
 هذه عم هسفن حبذاو يزامجوبلاب بهذا :ةيوازلا بيقنل لاقف «ةاش خيشلا جرحأف

 مزالف «ءايلوألا نم هنيح نم ةمجرتلا بحاص راصف .خيشلا راشأ امك هسفن تحبذف «ةاشلا
 دبع يديس نامشع يبأ خيشلا نم ةراشإب هتيواز ف هفلخ تام ىتح ذئموي نم نامثع ابأ

 .يقرلا نيسح نب هللا

 .ةروكسه دالبب تلمغنتب نفدو هللا همحر قوت

 يراكسولا ميهاربإ نب ىسوم (512)
 احلاص الماع املاع هللا همحر ناك .ءارقلا خيش ئراقلا ذاتسألا ,”جيهاربإ نب ىسوم

 ءركنملا نع /ايهان ,«فورعملاب ارمآ هللا ةعاطب هتاقوأل ارمعم هللا باتكل ايلات ءاعرو ادهاز

 .مئال ةمول هللا ف فاخي ال

 ذاتسألا نعو ؛يكوتشملا ناميلس نب ميهاربإ يديس ةعاممملا خيش نع تاعارقلا ذأ
 .مهريغو يسافلا يضاقلا نبا ريهشلا نعو «"””[يغرتلا] فسوي نب دمحم يديس ربكألا
 دلاو ”ميهاربإ نب دمحم يديسو «يكومرلا ىيحي نب دمحأ يديس انخيش هنع ذحخأو
 .مهريغ ةريثك ةعامجو «'”يحزتلا زيزعلا دبع يديس

 .فلأو نيرشع ةنس ةعمدلا موي هدلوم ناكو ءفلأو ةئامو نامث ةنس هللا همحر ٍقوتو

 .أطح وهو .يعغرتلا :س (ب) .ةأنغم. :م )0

 .754 :مقر ةمجرتلا رظنا «يئارتشملا ركب يبأ نب ديعس (1)

 عجار) .ةيئالدلا ةيوازلا تفلخ ةروهشم ةيواز اهب دجوت ؛ةفيتنهو باتع تيأ نيب عقت (2)
 .(144/8 :مالعالا

 ةليبقب سالف تيأ نيفد ؛يراكسولا نسحلا نب كروبي نب ىسوم :يسوسلا راتحملا هبتكي (3)
 .(64 :تالاجر :128/8 :لوسعملا :عجار) .ةكوتشه

 .72 :تاالاجر عحجار «ئرقم هيقف (4)

 .72 :تاالاجر عجار «سردم هيقف (5)
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 .هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع ملسو هللا ىلصو ءميحرلا نمحرلا هللا مسب

 عساتلا نرقلا

 يدومسصملا دعاسم نب نوميم (513)
 .راخفلا با لوف "”ىووسملا ةغاسف هن نوكيف

 اممر نآرقلا مولع ف فيلاوت هل ءاحلاص اذاتسأ اهيقف -هنع هللا ىضر- ناك
 .ةئامئامثو ةرشع تس ةنس اعوج هللا همحر قوت («2ةءارقو

 ةيعردلا رمع تنب ةنوميم (514)

 ةسيفن «يعردلا ميهاربإ نب دمحأ سابعلا يبأ مامإلا مأ «”ةيعردلا رمع تنب ةنوميم
 .اهناكمو اهناوأ ةعبارو اهنامز

 تادباعلا تاناقلا تانموملا نم سانلا دبعأ نم -اهنع هللا يضر- تناك
 تلعج و هتبلق ريصحلا ىلع تسلج اذإو ءنشخلا اهشارفو اهسابل «ةوعدلا ةباحي «تاحئاسلا

 .اهيلإ نشخلا ههجو

 ,”ةضي هزم دالب نم رجحلا سأرب الجر يقل هنأ روكذملا فراعلا اهدلو ربحأ
 :ريخلا ةميس هيلع تيأر امل هل تلقف .تورهمت نم :هل تلقف ؟مالغ اي نيأ نم :لاقف

 تيتوأ امث ابجعت اثالث هرّركو !هيلع تدقر اذام ةأرما كدالب ف تناك :لاقف ءاحلاص ينرأ
 لحرلا كلذ :يل لاق هتربجنأ و نيسح نب هللا دبع يديس يخيشل تعجر املف ةيالولا نم

 .كتدلاو ةأرملاو ءرضنلا وه
 .فلأو نيسمحو ىدحإ ماع تتام

 .لينلا نم كردتساو .خسنلا عيمج نم طقاس )0

 8 :لدئارفلا طقل 8 :يسيرشنولا تايفو :عجار 4ع ةباتك 8 رداصملا فلتخت (ىرقم هيقف )1

 .219 :ةوذجلا 444 :ةيافكلا ,347 :لينلا «15/3 :لاجحلا ةرد
 ىلع عبط وحنلا يف زجرو (5 :مقر تورهتمات ةنازخ طوطخم ةليلجلا ةردلاب فرعت ةزوحجرأ هل (2)

 .(ع162 :مقر تحن تورهتمات .خ.م) تاعارقلا يف ةموظنمو «خيرات نولب تاحفص 8 يف رجحلا

 ./2 :يناثملا رشن 250 :ةعصرملا رردلا «3 :رصان نب نيسحلا ةسرهف :يف كلذك اه مجرت (3)

 352 :ةراشبلا 599 :ليلك آلا

 :عجار ؛ةوريس يداو جرخت ربع ملك 30 لوط ىلع ىطسولا ةعردب عقت روصق نع ةرابع (4)
 - 8لءنراغ. 0م. ن1. 1. .١ م.م. 1143-3
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 نونلا فرح

 ساطفي نب نامعن (515)

 ريبكلا قوصلا مامإلا دج ,؛ةلالعس دلبب 27” تفيزغت نيفد ما لطفا نب دامعن

 .فيسرهلأ يطبارم دج .فرع هب :27[يومألا] ىبحُي يبأ يديس

 يواورلا رصن (516)

 يناسملتلا يواوزلا رصن
 /ذيمالت رباكأ نم ءاحصان احلاص ءايلو ادباع ادهاز ءاققحم املاع ناك :يلالملا لاق

 :فوررم نبا ماعلا

 نع اريثك ىهني هنأ هنع ركذو ءاريثك همزالو «ةيبرعلا نم اريثك يسونسلا هنع ذخأو
 ديري هجو ىلع ةلأسم نع هلأسي ملاعلل تنعم لحر ءيبي :لوقيو «هلهأ ريغل ملعلا ءاطعإ

 حيحص ريغ :لوقيو «باوجلا ركنأ هباجأ اذإف «باوجلا ةقرس هدصقو ءاهب فراع هنأ

 ملعلا يطعي الئل هتباجإ مرحيف ؛ملاعلا ىلع هركنأ ام نيعب باجأ وه لكس اذإ مث ءفيعضو
 .ىهتنا ؛هلهأ ريغل

 ةلبزم. اموي تررم :لاق ؛هل قاست ىلا زورحلا يف "زيزعلا نآرقلا" بتكي :يلالملا لاق

 ءيبيج ف هتلعجف :"نآرقلا" نم تايآب يطخ وه اذإف هتعفرف ءىقلم يوطم دغاكب اذإف
 .ىهتنا ءباجح يف انآرق بتكأ الأ هللا تدهاعو

 يوادكتلا دمحم نب بيجنلا (517)
 هعم ءرصعلا خ ويش نم 4 ينمصنألا ؛يوادكتلا ءنيدلا سم دمحم نب بيجنلا

 .حالصو هقف

 .يونملا :ع (ب) .ساضفي :ن 5ك ()

 يفوت «نييفيسرهغلا دادجأ نم سوسب فرع نم لوأ هوبأ هربتعيو ؛نادلحي نب نيساطف نب نامعن (1)
 .45/17-59 :لوسعملا :عجار) .لالمسواديإ ةليبق تفيزغوت ىلعأب نفدو :م1422/ه826 ةنس

 1١(. :تاللاجر

 .الهات زكرم برغ عقتو «ةليوطلاب رداصملا يف برعت (2)

 .167 :رئازجلا مالعأ مجعم .294 :ناتسبلا :445 :ةيافكلا 348 :لينلا :يف هل مجرت (3)

 .445 :جاتحملا ةيافك ,348 :جاهتبالا لين :يف هل مجرت (4)

-388- 



 هلو .نيرفس يف ريغصو «رافسأ ةعبرأ ف ريبك :نيحرش 'ليلخ رصتخم" حرشو
 .ملسو هيلع هللا ىلص هحدم يف بيهو نبال ”ةيزازفلا تاينيرشعلا سيمخت ىلع قيلعت"

 "جاييدلا لييذت' نم م عءنسلا ريبك ةايحلا ُْق نالا وهو (ةيلوحس دمحا نع لما

 .اباب دمحأ تيشلل
3-3 

 يسودبعلا دمحم تنب ئناه مأ (518)
 ملع تاذ ؛ةحلاص ةهيقف تناك :قورز لاق ؟”يسودبعلا دمحم تنب ىناه مأ

 .ماع ةئام اهنس براق «حالصو

 .ةئاممامو نيتس ةنس تيفوت

 .مهئاهقف رخآ يهو :يزاغ نبا لاق

 .33 :مقرلا يف اهتمجرت تقبس (1)
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 .هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع ملسو هللا ىلصو ءميحرلا نمحرلا هللا مسي

 داصلا فرح

 سولدناو نب حلاص (519)

 نطوتساو «تندورت نم هملصأ .حلاص دمحم يبأب فرع .دوسألا "”سولدناو نب حلاص
 .ةئامسمخح و نيعستلا دعب تام هبو ءىصقألا سوسب اريخأ رقتساو ؛ةكيروأ تامغأو شكارم

 .هيف هل حتفي امم ائيش كسمي ال ناكو ءاهوتعم هنظ هفرعي ال نم هآر اذإ دارفألا نم ناكو

 ©[يلهأل] ترسك ,تلقع امل :لاق .هللا ظفح يف أشن -هنع هللا يضر- ناكو

 دالبلا هذه ىلإ لصي ىتح مكنجس نم قلطنأ نل :مه تلقف «ينونجسف ركسملا يباوخخ
 لاقف «ةنيدملا روس نم ةفئاط مدهنتو «””زازغألا /نعي ؛ءاسنلاك مهروعش نورفضي ماوقأ

 .حاص قمحأ :ىلهأ

 ؛كرتلا نم سنج مهو «برغملا زازغألا لحد نأ ىلإ نجسلا يف تيقبف .ينوديقف
 املكف ,ءيدلب لهأ نم لجر ٍنبحصف .قرشملا ىلإ تهجوتو «سوسلا ىلإ ةفئاط تلصوف
 ىلإ ائيش هيلع ركنأ ال انأو نينزاناي نم دب ملف قوما قل ىيلخدأو «يعيب مار ادلب انلخد

 هثرو ام لكب نيكاسملا ىلع قدصت ؛هدلبل لصو امل :اولاقف .سوسلا ىلإ هعم تعجر نأ

 .ائيش كسه و كالمألا نم هيبأ نم

 ؛نيمهرد موي لك نييطعي نأ يندعو نجلا ينمؤم نم قيدص يدنع :لاقو
 هب اهزهحأ الام تذخأف :ةميتي زيهجت ىلإ تجتحاف ءائيش دحأ .م ذخا ال نأ ىلع

 ذعأت الأ ىلع كققفاوأ :""”[كل لقأ لأ 0 لاقف «يلإ داع مث ءنيرهش نبع باغف

 ىسيع نب فسوي بوقعي ابأ تعم :دمحأ نب ميهاربإ قاحسإ وبأ لاق .ائيش يريغ نم
 هراجم (37تامغأ باب جراخ ىلتبملا بوقعي ىبأ خيشلا رادب ترضح :لوقي نارمع نبا

 .فوشتلا نم كردتساو .خسنلا عيمج نم طقاس (ب) .ك نم طقاس (')

 يك يضحلا لقني هنمو) 347 :فوشتلا :يف هل مجرت .تنادورات نيفد .يديسوأ يديسب فرعي (1)

 .10 :تالاجر 2190/4 :ةلوزج لالخ .342/7 :مالعالا :(ةمجرلا هذه

 دبع :رظنا) .ةيداحوملا ةلودلا مايأ برغملا ىلع اودرو ءنييرصملا كارئألا نم ةفئاط مهو ءزغلا وأ (2)

 .(370-412 :بجعملا :يشك ارملا دحاولا

 .ةنيدملا نم يقرشلا بونجلا ىلإ عقي .ةميدقلا شكارم باوبأ نم (3)
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 نأ ىلإ دي نم هيمري ناك مهرد هديب ناكو ءحلاص دمحم وبأ مهيف ةعامج عم '”ءامذجلا

 عقو اذإف «نمجلا نم ابحاص يل نإ :انل لاقف ءهدحب ملف ءبلطلا دشأ هانبلطف هدي نم طقس

 .اهيف هكرتي منو يدي نم هامر هباشتم يديب
 نايرع لجرب اموي حلاص دمحم وبأ ىلع لحد :يزاغلا نبا باهولا دبع لاقو

 اذه سكا «باهولا دبع اي :يل لاقف .هبايث اوبلسو هوحرجف موق هيلع جرخ «ح ورحم
 اذه نم َكل َنَمَدْهّيَلو ءادبأ تحلفأ ال هللاو :ىل لاقف هل ترذتعاف هب نيعتسي ام هطعأو
 نم هللاب ذوعأ !نيعدو دمحم ابأ اي لعفت ال :هل تلقف ءارانيد نيسمخ هيف قفنت ام تيبلا

 تقفنأ ةفئاط هنم تمدهناف «ةعاس دعب تيبلا نه تجرخو «لجرلا نع ج رخف !كمالك

 .ارانيد نيسمخ ؟![اهئانب] يف

 رفظلا ناك و ,ناعمجلا ىقتلا :لاقف ةعامج يف وهو دمحم نب ميهاربإ ىلع اموي رمو
 هللا رصنو ءرافكلاو /نوملسملا ىقتلا :لاقف ءانيلإ عجرف همالك ىنعم مهفن ملف !انبحاصل

 نم رشع يداحلا ةعمدلا موي وهو ؛مويلا خرأو «هراد انم دحاو لك لخدف ؛مالسإلا ةفئاط

 ةوزغب سلدنألا ةريزج نم ربخلا لصو مث ؛ةئامسمخو نيعستو ىدحإ ةنس نابعش

 .خيشلا رمخأ امك هشويجو ©! شدقدأ نوملسملا اهيف مزه لا «7”كرأل
 مهيلإ جرخُي ةراتف «هراد نومزاليو نيكاسملا هقرافي ال -هنع هللا يضر- ناكو

 .نامزلا بيجاعأ نم ناكو .باوبألا نيب نم مهاردلا مهيلإ ىمري ةراتو «تاقدصلاب

 يواوزلا دمحم نب خلاص (520)

 رشع سداسب ٍقوتو «نيتس ةنس بحجر ةرشع نامث دلو «”يواوزلا دمحم نب حلاص
 .ةئامامو نيبالئو عست ةنس بحجر

 .م .ع ءتن نم طقاس )0

 .ةلاكد باب جرا ىلإ اهنيوحت متي نأ لبق «راغلا ةطبار ىمست ةقطنم يف تامغأ باب جراخ عقت (1)

 لوح لوألا ىقتلملا لامعأ نمض ."ةيدحوملا شكارم يف ةيفوصلا ةكرحلا" :بالج نسح :عجار)
 .(189 .ص .1988 ,يتدحوملا رصعلا رخآ ىلإ سيسأتلا نم شكارم

 نيدحوملا نيب م1195/ه591 ةنس نابعش 8 ءاثالثلا موي ةكرعم هيف تعقو ,سويلطب يحاونب عقوم (2)

 .(195/3 :برغملا نايبلا :يراذع نبا :رظنا) .ةلاتشق ةكلممو

 .ةلاتشق كلم نماثلا وسنوفلا هب دصقي (3)

 .316 :ناتسبلا ,315/3 :عماللا ءوضلا «194 :ةيافكلا ,129 :جاهنبالا لين :ْف هل مجرت (4)
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 يسافلا ّحلاص (521)

 نيقتملا هللا دابع نم -هنع هللا يضر- ناك ؟'”حلاص جاحلاب فرع ,يسافلا حلاص

 رمأ طبضو «قحلا ننس ىلع سانلا لمحو لدعف ساف ةبسح يلو .نيحلاصلا هئايلوأو
 لاجرلا طالتخاو وهللا ةلآو ناحدلا برش ىتح اهلك ركانملا عطقو «ةياغ هنقتأو قاوسألا

 ةدشو ىلوط دي هلك كلذ ف هلو «تامامحلا يف رتستلاو فصلا ةالص سانلا مزلأو «ءاسنلاب

 .هلك هرمأ ف مزعو .هندب يف ةوقو «ةملظلا ىلع
 نم بيرق امهنيبو ”ورفص ىلإ ساف نم هرهظ ىلع لوفلا نم اقسو لمح هنإ :لاقي

 مدقتف ءنرف بابب بطح هيلع رامح مهرصح قاقزلا يف نيفقاو اموي سائلا دجوو .ةلحرم

 .سانلا رمف «نرفلا حطس قوف هب ىمرو «هبطخب رامحلا لمحف

 .فلأو نيسمخو ةعبس ماع هللا همحر يفوت
 يطمللا دمحم نب حلاص (522)

 اهيحاونو ةساملجس ذاتسأ «ئرقملا 7 يساملجسلا يطمللا دمحم نب حلاص

 .اهرسو اهتكربو هيأ دعب اهدهازو
 افراع «ةميدقلا ةنسلا ىلع بجي امك 'ميظعلا ناآرقلا" دوجي -هنع هللا يضر- ناك

 دمحأ يديس هيخأك هدلبب ءارقلا رباكأ نع اهذحأ ءاهماكحأو ةرشع عبرألا تاءارقلاب

 .ركنلا كشأ فقولا ةءارق ةامسملا ةثداحلا ةءارقلا هذه ركنيو «برغملا دالبب هريغو بيبحلا

 .ةلوادتملا اهلك نونفلا ف كراشو «ةيبرعلاو هقفلاو ثيدحلا ملع ف /رفاو ظح هلو

 كاذ ذإ هوحخأ ناكو «هراد يف هاحنأ انرزو ةساملجس اندرو امل هتيأرو هتينقل تنكو

 هونصو هخيش هزاجأ ىلا ةزاحإلاب نينسب ةاقالملا هذه دعب ''”ةزاجإلا بتك مث ءرهشأ

 :”«اهعلطم] ىف لاق .روكذملا

 .اهظفل .٠ س تن )ا

 .ةمجرتلا ىيكخيضحلا لقني اهنمو 82 :ةوفصلا يف هل مجرت (1)
 ةداع درتو ءساف بونج ملك 28 دعب ىلع طسوتملا سلطألا لابجي سياسلا لاصت' ةقطنم يف عقت (2)

 فيحصت وأ «ةملكلل ميدق قطن نع ةرابع مسالا ناك نإ فرعي الو ,.يورفص ةغيصب رداصملا ف

 .(193 :راصبتسالا عجار) .رداصلل قل درو

 ١١!. :هتلحر 218 :يحكيضحلا ةسرهف يف هل مجرت (3)

 .18-19 :هتسرهف يف ةزاجإلا صن رظنا (4)
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 هيقفلا .ذاتسألا بيرألا ؛هيبنلا بيدألا ءلضافلا قيفرلا ءزعألا قيدصلا انونص
 .ملإ ؛حلاصلا رمألل هللا هدشرأ .حلاص يديس ؟ ©[ هيبنلا] كراشملا

 .ليلقب هذعب وأ هلبق وأ «فلأو نينامثلا دودح يف -هنع هللا يضر- دلو

 بحر نم رشع سمادملا تبسملا موي نم رجفلا عولط دنع ىلاعت هللا همحر ٍقوتو
 .فلأو ةئامو نيعبسو عست ةنس

 تسلل: كفب(لر
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 .هلآو دمحم انديس ىلع ملسو هللا ىلصو «ميحرلا نمحرلا هللا مسي

 نيعلا فرح

 يلوزجلا ىسوم نب هللا دبع (523)
 نب هللا دبع دمحم وبأ مهنمو :"فوشتلا" يف لاق '''يلوزحلا ىسوم نب هللا دبع

 ناك و «ةئامسممحو نينامثلا دودح يف ةكمم تامو «ةساملجس لهأ نم «يلوزحلا ىسوم

 دمحم وبأ مزع امل :لوقي مساقلا يبأ نب دمحم هللا دبع ابأ تعمس .الضاف احلاص ادبع

 هريغ نم لبقي نأ ىبأو ءاهلبقي ملف ,مهارد يبأ هيلع ضرع ةكم ىلإ هجوتلا ىلع يلوزحلا
 نأب كسفن كتدحو «هدازل لمح مك يرعش تيل :كسفن يف تلق :يبأل لاق مث ءائيش

 .مهارد ةئالئو ارانيد ةرشع ةئالثب يندوزت

 ارتقم تنك :لاق «يناغابلا نامرق نب ركب وبأ ئثدح :لاق مساقلا يبأ نبا ئثدحو

 ىلع اريجأ تسمتلاف ,.داصحلا تقو يف تجتحاف «يب موقي ال يثرح ناكو «يقزر يف

 .يدنع دصحف .هفرعأ مل ذئيح انأو هترحأتساف «يلوزجلا هللا دبع تدحجوف ءداصحلا

 ينزاخم تآلتما ىتح فعاضتيو ماع لك ومني لزي لَو ءيعرز يف هتكرب يل ترهظو
 .هلعجأ نيآ دجأ مل ىتح عرزلاب

 يشايعلا دمحم نب هللا دبع (524)
 ليلجلا ةمالعلا هيقفلا ؛“7”هللا دبع وبأ ينايزلا يشايعلا دمحم حلاصلا يلولا نب هللا دبع

 .حلاصلا يلولا ءردقلا

 ءمهريغو يسافلا ديز يبأو «ةرايمو رشاع نبا نعو «هيبأ نع -هنع هللا يضر- ذحخأ
 :ةدوس نبا يضاقلل بتك امو /.هوزاجأو

 (3 [لئاسملا] تالكْشُم اًيافخ ٌنيِبت هب ْنَمَو مانألا ىَتفُم انديسأ

 ؟رِماباَمدَشَ هايس القوت يسم روحي لَه ابحأ
 .تالكشملا :ع ()

 )١( :فوشتلا رظنا 277.
 ) )2:ةيركفلا ةكرحلا نم 17 :شماهلا دنع هتمجرت رداصم رظنا ,ماهلسوب يالوم برق برغلا نيفد 447.

 ) )3.ليوطلا نم
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 لفغاشتل اهلك اًهيِفعنَملا وأ 2 7*[ادحاَسَو] عوكرلا َلاَح اَهُدِقْعَيَو

 :هباجأف

 ''* لِحالَحْلا "1[ىتسأ] مقل ديهّشلا ليس ل يضاقألا ٍةَرّسلا ريم ْمُكْبَوح
 لغاَش لك ْنِم فخ اَم مِهزيوجَتل  هِلفنل يلَصُمْلا ناَبْسُح ةَحابإ

 لِيساَعإ ٌرْعَي ال ريس ُهْوَأَر 2 يذلاب ضرفْلا نع الفن اوصّصع اَمَو

 لِئَالَدلا ىَوَقَأ :ساثلا ُماَمِإَرُهَو َةَماَمَُأ لوُسَرلا ُلْمَح ْمُهَل ناَكَو

 مل قسِل ل وُسَم هئَع نمد هر كئيب عا الس ىَعاأ
 ىلع اوألامت نيذلا كاله ف هللا ىلإ مهب السوتم ردب لهأ اهيف مظن "ةزوجرأ" هلو

 يف ةريثك حادمأ هلو .ةليلق مايأ ف مهرخآ نع اوكلهف «مهيف ىلاعت هللا هباجأف :27'هيبأ لتق

 "نيعملا دشرملا حرش" يف ةرايم اهضعب ركذو ءرشاع نبا هخيش
 هيلع لواطت املف ءءامكحلاو ءابطألا ىبعأ ضرم هباصأ -هنع هللا ىضر- هنأ ىكحيو

 املف ءالسب '””رشاع نب دمحأ يديس ريبكلا خيشلا حيرض ىلإ ينولمحا :مهغ لاق هرمأ دتشاو
 :'[الحّجرم] دشنأ هحيرض ىلع فقو

 )4 0 يل ل ري ا تو هربت د2 نب 2 ىلدإو 2
 يريصان وه نم لك نِم اودلا زعو 2 هرمامقافت دإ يئادل لوقا

 [ رِشاَع نا ِلَوْلِل راَح َمْويْلااَنَأ 2 ىينإف ىنَع ٍهللاب فرصناف آل

 . داججرتم . س 60ج .ىتممالا .٠ س تن ا(ب) .ارفاسو 21 00

 .لحالح :هدرفم «؛لضافألا : |حالحلاو .ليوصلا نم (1)

 ىلع جاحلا دمحم ةدايقب ةيئالدلا تاوقلا ةهجاومت. كلذو .ىهدلاو لتقمل ماقتنالا ايلمع لواح امك (2)

 .(170 :ةيئالدلا ةيوازلا :عجار) .نيطلا يداو فافض

 سانكم مث اساف نطوتسا ءكسان فوصتم .يوالسلا نيمثلا يسلدنألا رمع نب دمحم نب دمحأ (3)

 فامتإلا ,70 :لينلا 2153 :ةوذدلا :عجار) .م1365/ه766 ةنس فوت ثيح ءالسب رقتسي نأ لبق
 .(89 :زيحولا

 .ليوطلا نم (4)
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 /.لاحلا يف ررضلا كلذ باحس هنع عشقناو «لاقع نم طشن امنأك ناكف :هديفح لاق ]302[

 .حالصو ريخو ملع تيب مهتيبو ةريثك -هنع هللا يضر- هتامارك و هرابخأو

 .فلأو نيعبس و ثالث ةنس ةفرع ةليل هللا همحر قوت

 ةيسانكملا ةشئاع (525)

 ترهظ «ةحلاص ةلضاف ةأرما -اهنع هللا يضر تناك ,'!ةيسانكملا ةيودعلا ةشئاع

 .اهحالص ىلع قفنا «ةرهاب تامارك و ,ةرهاظ تافوشك و .ةقداص لاوحأ اه

 نع تذعحأ .نيحلاصلا نم هيقل نميف "تارضاحملا" يف يسويلا ىلع وبأ اهركذ

 ل دمحأ يديس

 ةسانكم لحادب اهربقو ءفلأو نينامث ةنس يناشلا عيبر عسات ةعمجلا ةليل تيفوتو

 .اهب انعفنو اهيلع هللا ةمحر ءرازم روهشم
 يشايعلا ركب يبأ نب دمحم نب هللا دبع (526)

 ةلاحرلا ةودقلا مامإلا خيشلا , 77 يشايعلا لاس وبأ ركب ىبأ نب دمحم نب هللا دبع

 .قوصلا كسانلا دباعلا حصانلا حلاصلا يلولا ءلماعلا ةمالعلا ملاعلا ةجحلا ءرهابلا ظفاحلا

 هنيد هب هللا ايحأ نم ءنامزلا دارفأ دحوأو مالعألا دحأ -هنع هللا يضر- ناك

 .ةياردلاو ةياورلا قيرطو

 دبع لسخ يبأو ءيضاقلا نبا ديز يبأو .هرايم خيشلاو ,رابألا نع ىافب ال ءأ ذأ

 نيمرخاب رواج و قرشملل لحرو . رصأن 86 دمج هللا دبع ىبأ نع ةعردبو ,يسافلا رداقلا

 مث «ليلخلاو سدقلاب رواجو ماشلل لحرو ءاهمالعأ نع ذخأو ارارم جحو «نينس نيفيرشلا
 عمجو «تاومألاو مهنم ءايحألا مهئاحلصب كربتو ؛مهنع ذحأو قرشملا ءاملع يقلو ءرصع
 .نطابلاو رهاظلا يتسايرو ةعيرشلاو ةقيقحلا يملع

 هنققو ف ةمئألا رباكأو خياشملا سلاح ءايفوص اهيقف -هنع هللا يضر- ناكف

 يجافخلا دمحأ خيشلاو .يبلاعثلا دهم يبأ ريهشلا خيشلاو .يروهجألا ىلع خيشلاك

 نسممو ؛مهتقبط نم مهريغو ءيروزرهشلا خيشلاو ءيدنفألاب فرع "افشلا" حراش
 "هتلحر"و "يا هيلع تالريغألا

 .163 :ةوفصلا (600 :ليلكإإلا ,.179 :رردلا طاقتلا .184/2 :يناثملا رشن :يف اه محرت (1)

 .88 :مقر ةمجرتلا رظنا ءءارضخ وعدملا ديعلب نب دمحأ (2)
 ١. :شماغاب ةمجرتلا رداصم عم ؛90 :ةيولعلا ةلودلا دهع ىلع ةيبدألا ةاينحلا :رظنا (3)
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 ًءرولاو /دهزلا نم موقلا مولع يف اميسال «مولعلا يف اققحم -هنع هللا يضر- ناكو

 عابتا ىلع صرخلاو ءراقولاو ةئيكسلاو (0ةدوملاو] ةلماعملاو ةجهللا قدصو .عضاوتلاو

 .هينعي ال امع ضارعالاو كلذ ىلع لابقإلاو ةوبنلا قالئخُأب قلختلاو .ةيوبنلا ةنسلا

 هنأ لجر ربخأ .اهب طاحي نأ نم رثكأ ةبيجعلا ةنسحلا هرابخأو هدئاوفو هتاماركو

 ىرخأ ةرم هآر مث ؛ةركنم ةروصو ءوس ةلاح يف همانم يف تاومألا هبراقأ ضعب ىري ناك
 هللا دبع يديس انب رم :هل لاقف ؟كلذ ببس ام :هل لاقف «ةليمج ةروصو ةنسح ةلاح ف

 .ةربقملا لهأ عيمجلا هللا رفغف )0 اهبارا بعرر مابا ارقو ٠ يشايعلا

 هحرش"ه (17"ةعامج نبا ع ويبل همظن" :اهنم .ةنسح فيلآت -هنع هلا يضر- هلو

 ,7”ةيطرشلا "ول" ىنعم يف فيلأت"و ؛"ةينافلا ايندلا ف دهزلا ىلع ةيلاعلا مهلا يوذ هيبنت"و
 نم ةساملجس ءاهقف نيب عقو اميف فالخلا عفرل فاصنإلاو لدعلاب مكحلا" باتكو

 لاقي «ةساملجس ةهقفتم نم الجر نأل كلذو ءدلقملا ريفكت ةلأسم يف نعي الا

 مهفي ملو ءيسونسلا ركذ يذلا هجولا ىلع ديحوتلا فرعي مل نم نأ معز ءرمع نبا هل
 كلذب تعقو ىتح «مالسإلا يق هل مهس ال ارفاك ناك ءصالخإلا ةملك يف تابثإلاو يفنلا
 "تارضاحلا" ف ىلع وبأ كلذ نع ركذ امك مهنيب ةميظع ةنتف

 (7"ءةلجألا ديناسأب ءالخألا ةفحت"و 2 2"رثألا ءافتقا"و «””ةديفم "ةلحر" اضيأ هلو

2) 
35 

 .كلذ ريغ و

 .ندؤتلا : 36 ء١ل كك < (1

 "بستحلا رجاتلا ةيغبو بستكلا ةنوعم" :هامس (1)

 2278 :مقر تمت ةبيوجحنلا ةنازخلا طوطخم ,"بستكملا ةنوعم مهف ىلإ بستنملا داشرإ“ :هامس (2)
 000 :مقر تح .ح.خ يمر

 .4/249 :مقر تحت ةيحيبصلا ةنازخلا طوطخم (3)

 .407 :مقر تحت ةماعلا ةنازنملا مليفوركيم (4)
 مئ «نيءزج ف ه1316 ةئس رجحلا ىلع تعبط «ه1074و 1072 نبي ام اهفلا ,لئاوملا ءامإ, فرعت (5)

 .يجح دمحم ذاتسألا فاارشإ تحل 1977 ةئس طيسفوألاب اهريوصت ديعأ

 ةف وسملا ةلاجعلا"ب اضيأ فرعتو ((ج849 :مقر .ع.خ.م) "نأ لهأ باهذ دعب رثألا ءافتقا" (6)

 ةسيئ' :قيقحت . ةياورلا حلاعم ىلإ ةيادفا كلاسم" وأ ."نييفوصلاو نيثدحملا و ءاهقملا ديناسأب

 .1987 .يجح دمحم روتك دلا فارشإ تمن ايلعلا تاساردلا مريد ثحب «يبهذلا

 يناث ,«ك 144 :مقر تمت .ع .خ.م) "ءالحجألا خياشلا ةزاجإب ءالحألا فاحتإ"ب مال فرعت (7)

 .( دئاوملا عام" ىربك ١ هتلحر هب ليذ :ىشايعلا هبنك تك سرهف
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 هللا دبع ملاس وبأ لضافملا عرابلا هللا ف انوحأ ناك :"تارضاحللا" يف ىلع وبأ لاق

 .ةراقدلا هي فرباكت هللا يل ناو ملا ةؤراز يل هب ربا لإ يقدلاي يتايعلا ديم يبا

 "7 ملف ٌءاَقللا ضف ةيمْلَو امل اتك ا تنأ ام مِلاس اَبأ
ِ 

 0 ” ى# مر

 مف حيف لك نب ىونلا [ف ور هب تفذق اًملاط اييرغ ْدوْزَو

 / مِفاَعْلا ف كب ْوَأ اًيرثلا فك تل 000

 مِئََرَعلا دَقَع دنع قالص َةَوْععَدَو بلا بي بم دولا نو دوي

 مف لك ىلإ د يب مِذةّجَت |آلَملا ا ْنَم ىَلَع ْمَلَسَو
 :رعاشلا لوق ىلإ حيملت 5 ماسك :ىلوقو

 © ماس فنألاو نْيَعلا نيب ةدّلِحَو مُهُرِدَأَو مِلاَس ْنَع ينور

 ىتح هدارم مهفي ملف ءملاسك يدنع تنأ :جاجحلا ىلإ ناورم نب كلملا دبع بتكو
 .روك لملا تيبلا دشتا

 هتزعو هل ةبحم يف هنع يماحي و «هنع سانلا عفادي يذلا روكذملا املاس نأ رعاشلا دارمو

 .ىهتنا ؛هيبشت وهف ءملاس يه ةدلجلا كلت نأل «نيعلاو فنألا نيب ىلا ةدلجلا ةلزنم. هيلع

 كسسانلا هيقفلا هدلو عمج دقو «ةبيجع ةنسح دئاصقو «قئار رعش -هنع هللا يضر- هلو

 7" اس يبأ خيشلا مالك يف مسابلا رونلا" :هامس ناويد يف هرعش هّللا همحر ةزمح يديس

 هيلإ اكش اذإو «ةملظلا نم ادحأ حدمي ال نأ هسفن دهاع -هنع هللا يضر- ناكو

3 

 .مولظملا ”[ىرستيف] «ملاظلا يلاولا كلذ

 .فلأو نيعست ةنس ةدعقلا يذب فوتو ءفلأو نيثالثو عبس ةنس هللا همحر دلو

 يناسملتلا دمحم نب نمحرلا دبع (527)

 اعلا ءديز وبأ داقولا نباب هيبأك فرع ؛2يىناسملتلا دمحأ نب دمحم نب نمحرلا دبع

 . رسيتيف :ح د (ب) .بورص 36 6«ل «س )0

 .ليوطلا نم (1)
 1 .ليوطلا نم (2)
 .ك 4 :مقر تح .ع .خ.م هنم ا ملاس يأ مالك نم ةلمج يف مسابلا رهزلا" وأ "رغشلا" 03(

 412 :ةيركفلا ةكرحلا (52 :تالاجر «48 :ةراشبلا 2154 :ةوفصلا «43 :دئاوفلا :يف هل محرت (4)

 .192 :تيقاويلا
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 .تندرت ةنيدمه سيردتلل ردصتو «هيبأ ناكم يلو .ردقلا ليلجلا ةمالعلا

 يضر- هلو .مهريغو يليلخلا نيدلا مامإو «ينادوسلا اباب دمحأ يديسو «هيبأ نع ذأ

 ؟"ال مأ اهكلمت حصي له «تنادورات ضرأ يف ("7 ىنانكسلا يدهم يبأ عم تاعجارم -هنع هللا

 .فلأو نيسمخو عبس ةنس هللا همحر قوت

 يترنمتلا دمحم نب نمحرلا دبع (528)
 :ةمالعلا ةودقلا مامإلا «ديز وبأ ىندرتلا مث يرفاغملا ىترنمتلا دمحم نب نمحرلا دبع

 ظفاللا «ةماعلاو ةصاخلا حصان ءاهيتفمو ةعامجلا يضاق «ةمج مولع ِْق ننفتملا حاصلا يلولا

 .بلقلا رهاطلا «ةينلا نسحلا .رئانلا مظانلا

 نيفد يناسملتلا دمحأ نب دمحم هللا دبع يبأ مامإلاو .هدلاو نع -هنع /هللا يضر- ذأ

 دمحم نب دمحت هللا دبع يبأ هيقفلاو «يلازوهفا ىلع نب ديعس يديس مامإلا ةمالعلاو «تندرت

 دبع يبأو ؛يواقألا كرابم نب هللا دبع دمحم يبأو «يليقعبلا ”[نمحرلا دبع] ديز يبأو «يليقعبل

 هللا دبع يبأو «”7يلالمسلا ةزمح نب يلع نب هللا دبعو «يموملا يسوسلا دمحم نب روصنم هللا
 ميهاربإ نب دمحم نب ميهاربإ نب دمحأ سابعلا يبأ هيقفلاو هرصع ةغبان يلازوملا يلع نب دمحم

 دمحأ نب دمحم هيقفلاو «يترنمتلا ىسوم نب ىسيع نب هللا دبع نب دمحم هللا دبع يبَأو «يترنمتلا
 نب هللا دبع ني ىيحي ءايركز يبأو .ةزاجاإلاب اباب دمحأ سابعلا يبأو «يترنمتلا ميركلا دبع نبا

 (40"ةمدللا دئاوفلا" اهامس ىلا هتسرهف ف ركذ نمم مهريغو «يحاحلا معنملا دبع نب ديعس
 يف بحلا ديدش «مهيف ةينلا نسح «نيخاصلل ابحم الجر -هنع هللا يضر- ناكو

 .ةريثك حادمأو دئاصقو تالسوت هلو ,ملسو هيلع هللا ىلص ىفطصملل حدملا ريثك هللا
 مئازع هنم تعخرأو «فلأو ةرشع عبرأ ةنس ىمعلا ةيلب هب تلزن هنأ ركذ

 هنأ انقوم «سفنلا مالمل هيف تعجرو «ربصلاب اهتيقلتو :لاق «بابحألا فسأو *”[بلطماا]
 .دئاوفلا ف ام انتبثأو .بالطلا :خسنلا عيمج ف (ب) .أطح وهو هللا دبع :ع .ت )١(

 .225 :دئاوفلا عجار (1)
 (155 :ةوفصلا «47 :ةراشبلا «224 :يكومسرلا تايفو «(ةقرفتم عضاوم) دئاوفلا ف هل مجرت (2)

 (261/2-284 :سراهفلا سرهف «257 :ءافرشلا وخرؤم 11 :يلالملا تايفو «183 :تيقاويلا
 .7 :شماهغا .32و 2 :اثيدحو اميلق غيليإ 2181 :ةملاعلا سوس

 .(35 :دئاوفلا عجار) .يميلعتلا هراسم ةيادب يف يترانمتلا هنع دخأ ءدهاز هيقف (3)

 هخويشو هتسارد نع هيف ثدحت ءلصفم تسرهف وهو «"ةمألا مولع دانسإ يف ةمدلا دئاوفلا" (4)
 ءيضارلا ديزيلا ذاتسألا هققح .م1635/ه1045 ماع ناضمر فصتنم يف هفيلأت نم غرف ؛هديناسأو
 .ةحفص 671 ف 21999 ىلوألا ةعبطلا ءاضيبلا رادلا ءيسيتنسلا تاعوبطم
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 حالصإ يف ىلاعت هيلإ تعحجرو ؛ءاضقلا يف هناحبس رمألا كلامل املسم «يددي تبسك امث

 ءجرفلا "[راظتتا] يف هباب تلا تساوى اكسل ةيرئاي يسب اك

 يئتأر اهتممتأ امدنعو ؛ةيشاغلا هذه فشكيو يمه ج حج رفي ن نأ '”ةليسو يف هيلع تححلأ

 ةباجإلا بيجع نم كلذ ناكف #2 وُبيحُمْا مِنَ حون انادان قلو :ىمون يف أرقأ 3

 .اهركذف «هلل دمحلاو ءاهبقع هللا ينافاعف «ةبانإلا قدصل

 بحاص يغرملا ديعس نب دمحت هللا دبع وبأو ءيسويلا يلع وبأ هنع ذحأ نممو

 :هيلإ بتك امو ."عنقملا

 /' ٍدْجَمْلاَو دعّسلا يذ ّيِضْرَملا دْيَر يبأ 2 يِدْجُملا ٍدّيَسسلاَو روُربملا انيحْيَش ىَلَع [306]

 ا

 ٍدْمَحلاَو ةَشاَشَبلاِب وُدْغِيَو حوُرَي 7”[ورشن] ةحفن كسِملاب ْتَرَر ٌمالَس

 يِدْمُملا ركذلل ردع ورح ابِلاَط ملِعلِل ناك م يبس ١ ا

 ص

 3 00 رق رو

 ؟دْعَب نِم ييوضو ام أ ؟ ا هِئوُضْو دعب اِإْعَف يمل اذإ

 يل ا ٍجَرْحَُمب امْوَي فج دق عش يِفَو

 ةدع

 4 1 ى 7 2ك | © 000 8 ريو دل ل 0 8  َء

3 

 دجلا اسَملا مهف و ىف ةَكنا اعخأ اليمحم ل دبع اج َكِلَع
- 

 0 5 2 ا و ا 000
 دمدرلا نضعألاب ماَق يرد الإ بِصا نإف تلأس ام باوج كاهف

 ٍدْصقلا لَوَأ ىَلَع يِذْمُي يذلا كحك  ُهُمْكُحَف ءوُضْوْلا ٍدْعَب ْنِم ىَدْمَأ ْنَمَف عش ةه
9 3 

 للا ُهبْشُم وه ْوَأ ِثيوُلتلِل شَحاَفَت 2 ٍجَرْحَبِب ًامْوَي ناسنإلا ُرَعَش ْدِإَو

 .هداشن :م كك (ب) ..,عاجرتسا :س يفو .ءاعدتسا :تا(أ)

 :اهعلطم (1)

 رضلا انسم ىتم ىعدت يذلا تنأف رمألاهل نم اي هللا اي كتلأس

 .134 :كئاوفلا يف اهصن رظنا

 .75 :تافاصلا (2)

 .ليوطلا نم (3)
 .ليوطلا نم (4)
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 دْعُب ىَلَعِهيحَرَحَمْنِم رِشَسُمَُك ٌةهنألُليِربَمْنِمَدْبآلَف
 ٍدْعَّسلا لِصتُم رْمّدلا َءاَقَب تِيِقَب مُهُراَمِج ىَرْخَأ ٍداَُمْلاَك فج ْنِإَ

 .فلأو نيتس ةنس لاوش سماح دحألا موي هللا همحر قوت
 يسافلا يضاقلا نبا ,مساقلا يبأ نب نمحرلا دبع (529)

 ئرقملا ذاتسألا خيشلا ؛2”ديز وبأ يسافلا يضاقلا نبا ,مساقلا يبأ نب نمحرلا دبع

 .لماعلا ملاعلا حلاصلا ةودقلا

 «نساحملا يبأ رج يف ىبرتو «ةئامعستو نيعستو عست ةنس -هنع هللا يضر- دلو
 فافع يف أشنو ؛هنع ”[بجتي] الئل هعاضرإب هراد لهأ ىصوأو «هتدالو لبق هب ربخأو

 ةءارقلا نقتأو .همكحأو «هيلإ ةيانعلا فرصو «هتوالت هيلإ ببحو "نآرقلا" ظفحو «ةنايصو
 .هنع ذخألل قلخلا هاشغي هلك برغملا ذاتسأ راصف ءاعيمج ءارقلا بهاذمو ءاهمكحأو اهقرطو
 .مهتدمع هيلعو هتذمالت الإ ئرقم الو ذاتسأ برغملاب ىري ال لب ءنوصحي ال نم هباب يتأيو

 يديس نع هزاجأو «يلمتلا فسوي نب هللا دبع يبأ نع -هنع هللا يضر- ذأ

 دحاولا دبع نب نمحرلا دبع نعو «يزاغ نبا نع ءروجنملا نع ءيواردلا نسحلا
 يديس نعو «يزاغ نبا نع /«ميهاربإ نب مساقلا يبأ نع ؛يبرملا هخيش نع ءيساملجسلا
 يبأ نع «يلاتشفلا دمحأ يديس نعو «يزاغ نبا نع «ربجم نبا نع «يمئاغتسملا ريغصلا دمحم

 نب هللا دبع يديس نب يداها دبع يديس فيرشلا نعو ؛يزاغ نبا نع ؛ميهاربإ نب مسالا
 .مهريغو روجنملا نع ءيواردلا نسحلا يديس نع ءرهاط

 ف طبضو «رثنو مظنو , ”"عماوللا رردلا حرش يف عطاسلا رجفلا" :هفيلأت نمو
 (3)ىراعا رقلاو مسرلا ماكحأ

 .مهيلع فاوطتلا نم مأسي ال «مهل ”[اراوزم] نيحلاصلل ابحم -هنع هللا ىضر- ناكو

 «بناجلا نيلو نيتم نيدو «لماك دهزو «مان عرو هلو «ةيفوصلا تاقبط يف ديباقت هلو

 .ارازم :تا(ب) .بجحتي :م 2ّح ل )0(

 «168 :ةوفصلا «14 :ناتسبلا راهزأ «188 :رردلا طاقتلا 2 :يناثملا رشن :يف هل محرت (1)

 .369/2 :ةيركفلا ةكرحلا 2187/4 :يلكر زلل مالعألا 2165/1 :ةلاحك مجعم .223/2 :ةولسلا

 .3538 :مقر .م.خ.م 2162 :مقر ةيبوجمخلا ةنازنلا طوطخم (2)

 . 10 :ىصقألا برغملاب ءارقلاو نيرسفملاو نيثدحملا مجعم :هّللا دبع نب زيزعلا دبع :يف هتافلؤم ةيقب رظنا (3)
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 .ةميرك قالخأو «ماعلاو صاخلل عضاوتو
 :تقولا ةبلط ل دشني -هنع هللا يضر- ناكو

 "02ج ْلاب] ناّيبصلا بعلك  ءاّرقلاب ٌءاَطبَشلا ب يَلَو
 © يحاهنصلا يلع يديس ةضورب نفدو «فلأو نينامثو نيتنثا ةنس ىلاعت هللا همحر يفوت

 .قلخخا نم ىصخي ال نم هتزانج دهشو
 يسافلا رداقلا دبع نب نمحرلا دبع (530)

 ماما ةماهفلا «ةمالعلا ملاعلا ”يسافلا رداقلا دبع ةعامجلا خيش نب نمحرلا دبع
 ىلإ ,مدقتملا ردصلا :بطلاو ةئيهلا ملع ف ىتح «عرابلا ننفتملا قمحملا ء اصحلا ةكاردلا

 .ةهازنلاو عرولاو بناجلا نيلو قالخألا ةلوهس
 لوقيو .ةدم برقأ يف فيلأتلا عضي ؛فيلأتلا ىلع اعوبطم -هنع هللا ىضر- ناكو

 فيلأت هلو .ريثك هنارقأو هحخايشأ نم هيلع أرقو «ةدوسم هل رت لو «هنامز ىطويس :هدلاو هيف

 ءمظنلاب مصاع نبا ىلع حرش"و ؛"افشلا لييذتاك نيرفس يف "افشلا حاتفم  :هامس

 ف مونقألا"ك كلذ ريغو ,7”"تيقوتلا"و «””بالرطسألا"و ,7””بطلا ف ةموظنم"و
 .فورحلاو قافوألا ملعب ةفرعم هلو «ملع ةئامثالث نم ديزأ هيف ركذ (*””مولعلا ئدابم

 هيلع لخد امترو «لابقإلا لك هيلع لبقأ ديشرلا ناطلسلا ىلع لحد اذإ ناكو

 هيسلاجم عم ديشرلا كحضيف ءضرألاب هسأرو فقسلا ىلع هيلحرب أطي اسوكعم ايشام

 داروكلا نع () ا. ىكلا * ىيأ

 .زحرلا نم (1)
 .(82/2 :يناثملا رشن) .ساف ىلصمو ءارمحلا باب نيب دجوت (2)

 .144 :ةيبدألا ةايحلا نم 1 :شمافلا دنع هتمحرت رداصم رظنا (3)

 . يجب فلا ءادلا يف اتيب 92 يف عقت (4)
 ف يكلفلا رافصلا نبا مظن اضيأ هلو «(7106 :مقر .م.خ.م) بالرطسالا لمع ف بالطلا ةبخغ (5)

 .باالرطسالا

 .عومجب نمض 6678 :مقر .م.خ طوطخم اهنم (6)

 ؛لهانملا ةلحب «"يسافلا نمحرلا دبع ديز وبأ يعوسوملا ملاعلا" :يسافلا دمحم :هتافلؤم لؤح رظنا (7)
 .55 .ص 1986 «35 :ددعلا

 .ك 15 :مقر .ع .خ طوطخم هنم (8)
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 .اس وكعم هنوري مهو ةداعلا ىلع فقاو هنأل مهعم وه كحضيو

 27"رداقلا دبع خيشلا بقانم يف رباكألا ةفحت" هلو

 .ةدوس نباو «ةرايمو ءيسافلا يبرعلا يديسو «هيبأ نع -هنع هللا يضر- ذأ
 .مهريغو /رابألاو

 :''[ريرضلاو] ؛يربطلا نيزلا ةقراشملا نمو ءيضاقلا نبا ديز يبأ نع ةءارقلا ذحخأو
 .مهريغو يروزرهشلاو ءيلسماربشلاو

 .فلأو 20[ةيغستو] تس ةنس هللا همحر قوت

 يدماحلا دمحم نب نمحرلا دبع (531)
 ءكسانلا طبارملا « ””يدماحلا ىبشلا مساقلب نب دمحم نب دمحم نب نممحرلا دبع

 .تاماركلاو مركلا بحاص

 .اضيرم هرادب فلأو نينامثو عبرأ ةنس هللا همحر قوت

 يك ومارلا ىسيع نب نمحرلا دبع (532)
 ليزن ,« ””يكومسرلا ريدي نب ىيحي حملاعلا حاصلا طبارملا نب ىسيع نب نمحرلا دبع

 .نأشلا ريبك اكسان اريخ انيد -هنع هللا يضر- ناك .رانموت

 .فلأو نيعبسو ةينامث ماع مرحملا طساوأ هيخأ نبا دي ىلع الوتقم قوت

 يناجولا نسحلا نب نمحرلا دبع (533)
 ءنأشلا ريبك ءالماع املاع احلاص اهيقف ناك ؟”يناجولا نسحلا نب نمحرلا دبع

 .تانايدو تامارك هل «ةكربلا ميلفع

 2ا[ينهلومسلا] دمحأ نب دوعسم يدي... ىلاعلا هرقذلا مهنم «ةعامج هدي ىلع هقفت

 .فلأو ةينامث ةنس هللا همحر قوت

 .نيعبسو :ن «س (ب) .حر م يف اذك ()
 .تايفولا نم حيحصتلاو . يك ومسرلا :خسنلا عيمج يف (ج)

 .ك 2330 :مقر .ع .خ ةحخسن هنم دجوت (1)

 .141/2 :ةلوزج لالخ 238 :تالاجر .46 :ةراشبلا «48 :يكومسرلا تايفو :يف هل مجرت (2)

 .54 :تالاجر :302/5 :لوسعملا «28 :ةراشبلا «54 :يكومسرلا تايفو :عجار (3)

 :لوسعللا 032 :ةراشبلا 24 :يكومسرلا تايفو «17 :يليقعبلا بقانم :ْيف اضيأ هتمجرت رظنا (4)
 .38 :تالاجر 2590 :ةيركفلا ةكرحلا 8
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 يليقعبلا ورمع نب نمحرلا دبع (534)
 يضورعلا يوحنلا يوغللا هيقفلا «2"'يلوزحلا يليقعبلا دمحأ نب ورمع نب نمحرلا دبع

 .هرصع ديرفو «هرهد ديحو «ققحما تقوملا يبوسيحلا
 ناضمر عباس ءاثالثلا موي ميركلا دبع يديس هدلو هب ربخأ ام ىلع هللا همحر يفوت

 غلا و خصب ةئيم

 نب نمحرلا دبع ديز وبأ يوغللا يضرفلا بيدألا هيقفلا انخخيش :"دئاوفلا" بحاص لاقو
 ةغلو وحن نم نونف ةدع ف عربو «ةذفان ةنطفو ءاكذ هل «يلوزجلا يليقعبلا دمحأ نب ورمع

 ةنيدمل روصنملا هلقن ميجنتلا ملع ف ؟[هتعاربلو] .ميجنتو رعشو باسحو فيرصتو

 .هملع ميلعتو اهب تيقوتلل شك ارم
 راونألا فطق" :هامس "ميجنتلاو تيقوتلا ىلع راهزألا ةضور" ىلع ديفم حرش هلو

 رعشلا يف دئاصقو ؛7"قطنملا يف زجر"و «©77"ةراسيلا" ىلع رآو «7”راهزألا ةضور نم
 ريبكلا عماجلا ةرانمو ةبصقلا ةرانمو تندرت تارانم نم لك يف بصن يذلا وهو «ةحيلم

 طمخو «لاوزلا طغو تومسلاو «ةطوسبملا عباصألاو «ةينامزلا تاعاسلا اهيف شقن ةماحخر

 ؛«ضرعلا يف اهقفاوي دلب لكلو ؛ءتندرت ةنيدمل رصعلل رخآ اطخو /ءرصعلا طخو رهظلا
 لظلا فقو اذإف ءهطوطنحلا كلت نم طمح لك عم هلظ ربتعي ارامسم اهطسو يق زكرو

 كلذ نم ءيش يف نذوملا جاتحي ال ثيحب ؛اهرخغأ ىلإ كلذك مث ءملع لاوزلا طخ ىلع

 .ةفلك ىلإ
 تاوفل «هيلع يفسأت تام هيقف ىلع فسأتأ مل :كرابملا نب هللا دبع دمحم وبأ انخيش لاق

 .هنع ذحعألا لق هيلع ضابقنالا ةبلغلو هلثم اهققحي نم برغملا داليب فلخي ملو «هتوم.مولعلا هذه

 .هتهارفلو :ىرخألا خسنلا يف امنيب ءس يف اذك ()

 تايفو 2114 :ةوفصلا «416 :ليلكأللا 7 :رردلا طاقتلا «110/ 1 :يناثملا رشن :يف كلذك هل مجرت )١(

 .153/8 :لوسعملا «117/8 :مالعالا 2129/2 :ةيدبألا ةداعسلا 34 :ةراشبلا .13 :يكومسرلا

 .155/3 :ييرغملا غوبنلا .31 :تالاجر

 .م1908/ه1326 ةنس سافب رجحلا ىلع عبط (2)
 ةحخخسن هنم «ءانّبلا نباب فورعملا يدزألا نامثع نب دمحم نب دمحأل "ةراّيسلا ليدعت يف ةراسيلا" (3)

 ةكرحلا :رظنا ؛ةأيا يف ةراسيلا حرش" هحرش يليقعبلا ىمسو .83 :مقر تحت ناجوب ةصاخ ةنازخن
 .149 :شماهلا 2158/1 :ةيركفلا

 .يلالمسلا كروبي يديس هحرش يذلا وهو «"قطنملا ملع ف فرشملا يّردلا" :هامس (4)
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 كلذ هلايف ءاش ويج ميجنتلا لئالد نم ىأر روصنملا نأ شكارمل هلقن ببس ناكو

 هللا دبع نب ناميلس نب يلع نسحلا ابأ هرس بحاص كلذب ملعأف .هل فحرت اهنأ نظو
 اقف :كلذ نع هلأسف «هيلع ملعتي ناك و «ناميلس نب ركب يبأ هيخأل كلذب بتكف «ىلمتلا

 راطقأ رئاس قبطف دارجلا ءاج نأ ثبلي ملف ءروصنملل كلذب بتكف «دارحلا شويج يه :هل

 هجرف ءابولا عقو ىتح شكارمل كللذب هلقنف «”[دارحلا] نمحرلا دبع روصنملا هامسف «برغمل
 :ه رعش ردو ديلكو تعال قرا اوبر ةليقعب تيا ام

 ' ةاسسف نه سانلا معو َراَخَو ةونخنو ابك مانا ضعب هفست

 اوُداسف َنوُلدْرَأْلا اَنْيَلَع ًماَقَف اًوَّضَم دق اضافألا نإ انسان

 يتاحكلتلا دمحم نب نم رلا دبع مع (535)

 هل ايحم هللا باتكل ايلات -هنع هللا يضر- ناك , 2 يتاخلتلا دمحم نب نمح رلا دبع

 .انيد اريح اريهش «تاكربو تامارك اذ اكحصان احلاص اماوق ءادباع اعشاحن ءاقمحم انقتم

 ثالث ةنس يوبنلا عيبر نم نيرشعلاو عبارلا دحألا موي الوتقم هدلبب هللا همحر قوت

 .فلأو نيرشعو
 ديعس نب هللا دبع (536)

 .نيروهشملا هللا ءايلوأ نم -هنع هللا يضر- ناك .ةسام لحاس نيفد 0ديعس ب هللا دبع

 ماجحلا هللا دبع (537)

 ةيواز ءازإب "”نوهرز نيفد ؛*ءاجحلا هللا دبع يديسب فرع «دمحم وبأ هللا دبع

 .سيردإ يالوم
 تاكربو تامارك هل ءريهاشملا ءايلوألا رباكأو دارفألا نم -هنع هللا ىضر- ناك

 .يمدارحلا ' نم شا 1)

 ليوطلا نم (1)
 . 7/2 :ةلوزح لالحخم 7 :تاالاجر 45 :ةراشبلا 39 : يع < وم رلا تايفو قف هل مججرت (2)

 .(16 باو رظنا) .هتافو خيرات لهجُي ,عساتلا يرجفلا نرقلا لهأ نم ٍئوص حلاص (3)
 :ةيقيدصلا لهأ ةفحت «19 :رردلا ا 239/1 :يناثملا رشن 0108 :عتمملا :يف كلذك اذ 04١

 .176 :رابحلا ةحنم 504/4 :فاحتإلا ,21 :ةوفصلا «402 :ليلكألا .4

 .يليلو نم ةبرقم ىلع ةطوكر باضهو سياس لوهس نيب ةعفترم ةقطنم (5)
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 رمح ىدتس رخ ذجأ .برغملا دالب روهشم «تافشاكمو قراوخو «ةقداص / لاوحأو ]))(31[

 .ع ابتلا نع .باطخا

 هللا دبع يديس نيأ :هل لاقف ءلبجلا حفس يف هدجوف لحجر هءاج هنأ هرداون نم

 :خيشلا هل لاقف هللا هجو ىلع ةصاخ هترايزل : لاقف ؟هب كتجاح ام :هل لاقف ؟ماجحلا

 هرهظ ىلع خيشلا هلمحف هللا هجول هتدصق ثيح ؛يرهظ ىلع الإ هيلإ علطت ال هللاو

 اي :لحرلا هل لاق .هس:او هب بحرو هسفنب هفرعو هراد هب غنب املف هب رعشي ال لحرلاو
 ,نيتعدخ دق :خيشلا هل لاقف ءاذك ةلأسم يف دلبلا مكاح يل مدككت نأ كنم ديرن .يديس

 اميسج -هنع هللا يضر- ناك و .هنم كتلمح يذلا عضوملا ىلإ كرهظ ىلع يندزنل هللاو

 .هيلإ لجرلا هلمحف

 اميس ال ,ىذألل الامخ ,ةكيرعلا لهس .قالخألا نسح -هنع هللا يضر- ناكو

 هيلع حونت هراد يف ةحاينلا تعمم امبرو ءاريثك هيذو وت 0[ قالمخألا] ةئيس تناك هجوز

 ضعب اهيلع اعد مث «يريغ ملسم اهب ىلتيي ال :لاقف ؟اهتقلط اله :هل ليقف «تيملاك هبدنتو

 .اهتزانج رضحُي ل بئاغ خيشلاو ,تكلهف رئب ف تطقسف هباحصأ

 .فلأو ىدحإ ةنس هللا همحر قوت
 يسافلا دمحم نب نمحرلا دبع (538)
 خيش «ديز وبأ دمحم نب فسوي نساحملا ىبأ وخأ ."”ىسافلا دمحم نب نمحرلا دبع

 حلاصو ءاملعلا ملاع ءريبكلا فراعلا «دادجألاب دافحألا قحلمو :خياشملا خيش «مالسإلا

 ةديدعلا تاحوتفلا وذ ,نطابلاو رهاظلا يملعو ةقيقحلاو ةعيرشلا نيب 0 .ءايل ءألا

 يم ا
 ةينابرلا ةيانعلا هتبذج مث رهاظلا ملع ىلع افكاع الوأ -هنع هللا يضر- ناك

 .نساحما يبأ هيأ دي ىلع هتيبرت تلمك مث «ةيهإلا ةرضحلل
 .ةظقيلاو مونلا يف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىرأل ىنإ :لوقي -هنع هللا يضر- ناكو

 لاقف ؟نآلا مه نيأو ءيديس اي :لاقف لحجر, ءاقف «نيحلاصلا تامارك يف اموي ملكتو

 م 6«بل 0 طقاس )0

 266/١ :يناثملا رشن ء164 :عتمملا .(12512 :مقر . اها .م) ةرايم ةخيشم ف اضيأ هتمجرت رظنا (1)

 .412 :ليلكلا .85 :رردلا طافتلا
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 © َنوُرِصْيي ال مُهَو كِل ١ َنوُرظنَي مشار و : ىلاعت هللا لاق (مهنم اذ انأ اه ءىدلو اي :هل

 يحاوتلا هذه انعست مل قلخلل انرارسأ ضعب فشوك ول :هنع هللا يضر لاقو
 هتحئار تحاف هترتس املك /ءكسملاك ”رقفلا :لوقيو .نيدراولا ىلع ضرألا تقاضلو (31

 مهركذف ءاهيحاصو ساف ءاملع نع اهلهأ هلأس رصم يرقملا سابعلا وبأ ةمالعلا لخد املو

 .قرف ال هموق يف رهظ «””دينحلا وه يسافلا نمحرلا دبع يديس اهيف :لاق مئ ءمض

 ىلإ '"لطوملا"و "ملسم"و "ييرابخبلا" ةءارق يف جاتحأ ال :لوقي -هنع هللا يضر- ناكو
 .دحأل هيف جاتحأ الف ثيدحلا ىنعمج قلعتي ام امأو «ضايعل '7"قراشملا" ىوس ءيش ةعلاطم

 دحأ انيلع لخد ام مكلواقن انك ول :لاقف .ءايلوألا تافشاكم اموي هدنع تركذو

 فشك يو دي َعْوط هدنع مولعلا تناك و .هالصم باب ىلإ راشأو «بابلا كلذ نم

 .ةيدرف لك نم تالكشملا حاضيإو ءتالضعملا

 ىرغض ىلع ةيشاخ" و قيلالتلا ىلع ةيفاخ"و .7"غراخبلا حيحص ىلع ةيشاح" هل

 .كلذ ريغو 27"يلذاشلا بزح ىلع ةيشاح"و ,”"تاريخلا لئالد ىلع ةيشاح"و با ربل

 بازحألاو نيديرملا ةيبرتل سلجو ةحخيشملا رمأب ءاق ,نيماع وحنب هخيش ةافو دعب مل

 نوري هترضحب بزحلا اوأرق اذإ مهنأ هباحصأ نم ةعامج نع ىكحيو .هتيوازب فئاظولاو

 .مالسلا هيلع رضخلا هيلعو مهقوف رشني رضحأ اشارف
 مولعلا نم لئاسم يف هباحصأ ضعب عم ضوخُي ةليل تاذ -هنع هللا ىضر- ناكو

 ىلع دّقحي ناك و ءسلجملا كلذ را نارمع نب ىلع نسحلا يبأ ىضاقلا روضح قفتاو

 .ءاملعلا ضعب مالك لقنو «ىلاعت هللا تافص يف خيشلا ملكتف .داقتعالا هيف ءيسيو خيشلا

 .198 :فارعألا (1)
 .ريصلا ٠ هلع )29

 ةنسم قوت ءيهقفلا فوصتلا ةقيرط بسنت هيلإ .هقفلاب ماع مامإ .زازنْلا دمحم نب دينا مسالا وبا (3)

 .(117/1 :نايعألا 5 و 2126 :ءايلوألا تاقبط) 910/73

 .ةيولوملا ةعبطملا , نيحيحصلاو إطوملا ثيداحأ ريسفت يف راثآلا حاحص ىلع راونألا قراشم" (4)
 | .م1910/ه1328 .ساف

 .خيرات نودب ءازجا 5 يف سافب رجحلا ىلع عبط . عماجللا دئارف ضعبب عماسملا فينشت“ :اهامس (5)
 .م1830/ه1308 ةنس سافب رجحلا ىلع تعبط (6)

 .ه19()) ' ه] 3ل1 ةننم سافب رجحخلا ىلع عبط 3 "تاريخا ل ان الد ىلع مالكلا قف تاعماللا راونألا" :اهامس (7)

 .(885 :مقر .م.خ .م) ربلا بزحب فورعملا وهو ء ريبكلا بزحلا حرش" (8)
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 .5 2074 :مقر .ع .خ ةحسن هنم (1)

 نامث ةنس كلذو ءروصنملا دمحأ نب لاديز ناطلسلا ىلإ هب ىعسو نارمع نبا ركنأف

 لاقف «ةلاضلا قرفلا ءارآ مهنقليو «عدبلا سانلا ملعي الحر انه نإ :هل لاقف ءفلأو ةرشع

 هلو ءءاجف هيلإ ثعبف .هيخأ نم ملعأ هنأ انعمم دقف فسوي يديس وخأ امأ ؟وه نم :هل

 امو نارمع نبا عطقناف «ةلأسملا يف اوملكتف .هحفاصو ناطلسلا شارف غلب ىتح هيلعن علخت

 هيشوو «ناطلسلا ةرضحلا خيشلا هعفر ْق ءاملعلا نم رضح نم ضعب همالف ءلوقي ام يردي

 هنيح نم نجسو :نيحلا ف هراد بهنو نارمع نبا ىلع ضبقلاب ناطلسلا /رمأ مث
 . ىلاعت هللا ءايلوأ ةياذإ نم هللاب ذوعن ءامومسم نجسلا يف تام نأ ىلإ

 :هامسس اباتك رداقلا دبع نب ديز وبأ اهيف فلأ «ةريثك -هنع هللا يضر- هرابحنأو
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 نمحرلا دبع يديس رابخأ ف ناتسبلا راهزا

 .نساححما يبأ هيأ راوجب نفدو ءفلأو نيثالثو تس ةنس هللا همحر يفوت

 يساملجسلا يلع نب نمحرلا دبع (539)
 ناك :"ةحودلا" يف لاق .يساملجسلا «فاخي ال نم. فرع «ىلع نب نمحرلا دبع

 عاونأب هنع تاّقثلا ثدح ءاهلهأو ايندلا نع ايوزنم ءادهاز اعرو «ةيشنلا ريثك اًححاص ادبع

 وه :لوقيو «ريفب هيلع ني هركذ اذإ زيزعلا دبع نب نسحلا وبأ هيقفلا ناكو .تاماركلا نم

 .ءايلوألا نم هللاو
 يسافلا ديز وبأ ركذو .ةايحلا ديق يف رشاعلا نرقلا نم ةعساتلا طساوأ دهعلا اذه يف وهو

 .ةئامعستو نيعستو عست ةنس تام هنأ "لاجحلا ةرد" فو .فلأو نيتنثا ةنس قوت هنأ

 ميهاربإ يديس هخيش ىلع ةءارقلل يتأي ناك هنأ ؛فاخي ال نم. هراهتشا ببس :ليق

 هلعل :خيشلل اولاقو «هءاطبإ ةبلطلا اكشو ءاموي أطبأو .ةديعب ةفاسمو لايمأ نم لاله نبا

 .دئموي نم هب رهتشاف ,فاخي ال نمحرلا دبع :لاله نبا خيشلا لاقف « قيرطلا ف فاخ

 يرايخلا يلع نب نمحرلا دبع (540)
 رصم مالعأ دحأ .رصم ىرق نم ةيرق ةرايخل ةبسن 2 77يرايخلا يلع نب نمحرلا دبع

 رشن 2100/3 :لاجحلا ةرد :يفف كلذك هتمجرت رظنا .يناصيرلا برق تلاليفاتب هتافو تناك (2)

 .61 :ةوفصلا .426 :ليلكإلا ء1/]4 :يناثملا
 .126 :ةوفصلا «253 :ناتسبلا راهزأ «123 :رردلا طاقتلا :144/1 :ةيشايعلا ةلحرلا :يف هل هجرت (3)

 .367/2 :رثألا ةصالخ
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 .اهنطوتساو ةفرشملا ةنيدملا ىلإ لحر مث ذم ةرهاملاب سرد ىدهأز لماع ماع ءاهيسردمو

 هللا ىلص يبنلا حدم يف ةينيس ةديصق أشنأ اهمدق نيح ناكو .قوت نأ ىلإ اهتمامإ ىلوتو

 :' '[اهئانثأ] يف لوقي ءملسو هيلع
 ( طرا ىلإ الإ ّجَحْلا ريَغِل ٌجوُرحح  ُهُئوُشَي ال ْمكَدنِع اماَقُم دير
 قوت نأ ىلإ جحلا ريغل اهنم جرخي ملف 2“ '[هاجر ام هغلبو «ىون ام هل هللا لمكف]

 هدلو هنعو لامهريعو «يلمرلا سمشلاو 220 يدايزلا رونلا نع -هنع هللا يضر- لحخأ

 .هريغو ””يرايخلا نمحرلا دبع نب ميهاربإ ةمالعلا

 يلوزبجلا نيساي نب هللا دبع (541)
 لماعلا «نيدلا رصانلا سيئرلا «هيقفلا ةمالعلا ملاعلا :””يلوزحلا نيساي نب هللا دبع

 اهقاس ىلع تماق ىتح /اهتسايسب مئاقلا ءاهدطومو مهتلود ٌدَيوو ةنوتمل بحاص .حصانلا

 يىديس هذيملت ىللا ناوريقلاو سنوت نم ثعب هيقفلا نارمع ابأ نأ كلذو «تلدتعاو

 0 5 598 5 6 ء ا. 5
 .مهيف ةنسلا ميقيو ءارحصلا ف ةنوتمل ميلعتب موقيل لحاسلاب ' ” لحمل قد" ”جاجو

 نيذلا هباحصأو هتبلط نم دجي ملف «نارمع يبأ نم كلذ بلط مهنم لجر ناكو
 ةياباقلا مهنم ىأر املف «نيينوتمللا عم هلسرأف «نيساي نب هللا دبع يديس الإ هيلع نوأرقي

 ملعلاب اهئايحإو دالبلا حتف ىلإ مهبدن ءاهئايحإو ةنسلا ع ابتاو نيدلا ةماقإ ف مزحلاو مزعلاو

 :ةئامعبرأو نيسمخحو ىدحإ ةنس وزغلاب اليفش يفوت ىتح مهعم مامن ,هوباجأف ؛نيدلاو

 ساطرقلا" بحاص هركذ

 .ت نم طقاس (ب) .اهقيعاضت :ح (أ)

 .ليوطلا نم (1)

 ةنس قوت «ةيسربيطلاب سرد ءسردم هيقف ءيرصملا يدايزلا نيدلا رونب بقلملا ىيحي نب يلع (2)
 .(260/7 :ةلاحك مجعم 2 :نونكملا حاضيإ )3 :رثألا ةصالخ :عجار) .م1615/ه4

 رشن (444/1 :ةيشايعلا ةلحرلا :رظنا) .ه1682/ه1093 ةنس يفوت .يوبنلا دجسملا ءابطخ دحأ (3)
 .(33/1 :نيفراعلا ةيده «353/4 :يماسلا ركفلا .199 :ليلكألا..«383/2 : يناثلا

 .7/2-18 :اصقتسالا 5 :ةراشبلا «24 :يكومسرلا تايفو «25 :دئاوفلا :ْف هل مجرت (4)
 .77| :مقر ةمجرتلا رظنا (5)

 .باتكلا اذه نم 593 .ص يق 2 :مقر شمافا عجار (6)
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 حلاصلا هيقفلا ناك اهنمو «ةلوزج دالب ةدعاق ترئمت :"هدئاوف" يف ديز وبأ لاق

 .مهدئاقع ررقمو برغم اب ةينوتمللا ةلودلل ميقملا يلوزحلا نيساي نب هللا دبع يديس
 يلوزججا تخبلي نبا زيزعلا دبع نب ىسيع (542)
 ساركلا" بحاص ''يلوزحلا ىسوم وبأ تنخبلي نبا زيزعلا دبع نب ىسيع
 حلاص نب ىسيع (543)

 نم ”برزإ نيفد «''رمع نب زيزعلا دبع نب فسوي نب ىسوم نب حلاص نب ىسيع
 .نماثلا نرَملا لهأ نم :؛ةكربلاو ريخلاب نيروهشملا نيحلاصلا هللا ءايلوأ نم ناك .زونمأ دالب

 يدنرلا نمحرلا دبع (544)
 .ياس وه يديسب فرع (ةسام لحاس نيفد 0 را نمحرلا لبع

 يترنمتلا مالسلا دبع (545)
 ميظعلا ؛ةكربلا ريهشلا حلاصلا لجرلا ءدمحم وبأ ترمت ةجئاف نيفد «' ”مالسلا دبع

 .اميظع اعفن هل اودجوو «هترايزب سانلا لفتحا «تاماركلا ريثك «نأشلاو ردقلا

 نامشع نب هللا دبع (546)

 نم اكسان ادباع -هنع هللا ىضر- ناك ؛”ضرحلوأ نيفد «””نامشع نب هللا دبع

 «لضفلاو ةكربلا ريهش ءردقلا ميظع ,نأشلا ريبك «نيحلاصلا لضافأو ءايلوألا ريهاشم

 .هحيرض دنع ةوعدلا باح

 .ملعأ هللاو رشاعلا نرقلا لهأ نم انفالسأ نم وهو

 .18| :مقرلا تحت هتمحرت تقبس (!)

 :يف هل محرت ؛ةيفيسرهملا ةرسألا نم وهو «نماشلا يرجفا نرقلا لهأ نم ريبك فوصتم (2)
 .70/17 ,«228/3-235 :لوسعملا

 .توارفات زكرم بونج ءزونامأ ةليبق طسو ف عفت (3)

 تايفو :يف هل مجرت .باطنخلا نب رمع ىلإ بستني ءلصألا يسلدنأ هنأ ىلإ يسوسلا راتخملا ريشي (4)
 اهيلق غيليإ .50/4 :ةلوزج لالخ .239/19 238/16 :لوسعملا 34 :ةراشبلا ء11 :يكومسرلا

 .26 :شماشها 6 :اثيدحو

 .اهيلإ انعجر ىلا رداصملا ف هيلع رثعن مل (5)

 .25 :تالاجر يف هل مجرت (6)

 مف برغ لامش ءليبرح تيأ ةبصق نم ملك 2 دعب ىلع ترانمت يتداول ىرسيلا ةفضلا ىلع عقي (7)

 .(15/3 :ةلوزج لالح مجار) .نصحلا
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 يسهفقألا دادقم نب هللا دبع (547)

 .نيدلا لامج ىضاقلا ,"”يسهفقألا ليعامسإ نب دادقم نب هللا دبع

 «يطاسبلا نع مكحلا ف بانو سردو ءبهذملا يف مدقتو «هريغو ليل خيشلاب هقفت
 ةرشاعملا نسح افيفع ناكو .ىوتفلاو بهذملا /ةسائر هيلإ تهتتا ءارارم هب لغتشا مث [4

 .ىذألا ليلق «ددوتلاو
 ثالث يف ريسفت هلو «"ةلاسرلا" حرش .ةئامنامثو نيرشعو ثالث ةنس ناضمر يف يفوت

 تادلجمب ثالث يف رصتخملا" حرشو «نينس ايتفلا هيلع ترادو «ةمئألا هنع ذخأ .تادلحب

 "جابيدلا لييذت" نم حص .دئاوف هيف

 يسودبعلا دمحم نب هللا دبع (548)
 مضو ءابلا نوكسو نيعلا حتفب «”يسودبعلا يطعم نب ىسوم نب دمحم نب هللا دبع

 ةمالعلا مامإلا ءاهحلاصو اهثدحمو اهملاعو ساف ىفم .ةنكاس ءاي هدعب نيسو واوف لادلا

 .نييورقلا عماج بيطخ ءروهشملا عرابلا
 ءاننفتم احلاص املاع ؛ةيفوصلاو ءاهقفلاو ةعامجلا خيش ناك :قورز خيشلا لاق

 موي هدنع دحجوي مل ىتح ءائيش ردي ال ناك ءءاخسلا يف بطق .عيضر انأو هيلإ تلمح

 يروقلا انخيش تعم .الف الإو هيقفلا نوكي اذكه :ريمألا هل لاقف .هسبلي ام الإ هتوم

 .رثكأ جراخلا دحوف «جرخي امو لخدي ام بسح :لوقي
 .اهب الماع ؛"لئامشلا" باتك همك قرافي الو ءيطرقلل "ملسم رصتخم" ظفحي ناك

 اريثك تامأ «ةمألا حصن يف امامإ ءتقولا داسفل دلولا نم ارارف حاكنلا يف لزعلا طرتشيو

 .دودحلاو قوقحلا ماقأو «برغملا عدب نم
 .ملعلا يف هنم ىوقأ هدجو «لمعلا يف هذج نم ىوقأ وهو «ثيدحلا هقف هملع رثكأ

 .ناضمر يف اهب توقتيو اهعيبي .هل اهنأ فرعي ال نمل هيطعيو ةيفخخ صوخلا لمعي ناكو

 ار هيف رثكذ هيئادب يف اهيلا# انياجيما شعب معو
 .ةالص يف وهو ةأجف ةدعقلا يذ يف ةئافامثو نيعبرأو عست ةنس يفوت

 2468/1 :نيفراعلا ةيده «160/7 :بعهنلا تارذش 159 :ناتسبلا راهزأ 2 :حيشوتلا :يق هل محجرت (1)

 .155/6 :ةلاحك مجعم

 طقل «65 ءيزاغ نبا سرهف «(61 :قورز ةشانك 2341/2 :لاجحلا ةرد :يف كلذك هتمجرت رظنا (2)
 .209 :ةيافكلا 2255 :رونلا ةرجش «65 «ةوذجلا «143 :يسيرشنولا تايفو «251 :دئارفلا
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 ةداهش ف نسح مظن هلو .مهريغو يلجايرولاو ؛يروقلاو ؛لالمأ نبا هنع ذحأ
 "ليذلا" نم حص ءهريغو "رايعملا" ف '''ةريثك هيواتفو ءعامسلا

 يلجايرولا دحاولا دبع نب هللا دبع (549)
 سردملا هيقفلا :يزاغ نبا لاق يسافلا يلجايرولا دحاولا دبع نب هللا دبع

 .ينزاحجأو «نيلصألاو هقفلا يف اريثك هنم تدفتسا «دمحم وبأ يفملا يضاقلا

 دمحم يبأ ظفاحلا هيقفلاو «”يتردغزاتلا مساقلا يبأ ققحما هيقفلا نع ذأ

 ينابرلا /ملاعلا مامإلا نع ناسملتبو «”يمركعلا هللا دبع يبأ ننفتملا هيقفلاو ءيسودبعلا
 فيرشلا ققحملا ننفتملا هيقفلاو ءمامإلا نبا لضفلا يبأ ملاعلا مامإلاو ءقوزرم نبا دمحم

 يبأ جاحلا هيقفلاو «سابعلا نب دمحم ققحلا هيقفلاو «سيردتلاو ءاتفإلاب هزاجأو «””يديزوبلا
 .ىهتنا «””يرحجاملا دمحأ سابعلا

 0[ىهح] ””عازن يسيرشنولا نييو هنيب عقوو «ةئامنمثو نيعبسو ةتس ماع ف ايح ناكو

 .هريغو "رايعملا" يف هركذ دقو «يسيرشنولا اهب مدقو عضاوملا ضعب سيردت نع رخأ

 يرومزلا دمححأ نب هللا دبع (550)
 ننفتملا ,ملاعلا هيقفلا «””يرومزلا ةيواعم نب ىيحي نب ديعس نب دمحأ نب هللا دبع

 .سابعلا يبأ هيقفلا نبا «بيدألا

 .س نم طقاسو .نمع :تا()

 .18| مقر ةيبوجحا ةنازخلاب هلزاون ضعب دحوت (1)
 طمل 2 :يسيرشنولا تايفو 523 :لاجملا ةرد 0 :ةحودلا 1 :لينلا :يف اعنا هل مجرت )20

 .ل0 :ةيافكلا 0006 :رونلا هرجش 111 :حيشوتلا 270 :دئارفلا

 :يسيرشنولا تايفو :عجار) .م1420/ه823 ةنس اليتق يفوت ءساف ىفمو هيقف «ةردغزات ىلإ ةبسن (3)
 .(239 :ةوذلحلا «235 :دئارفلا طقل ه0

 :ليتلا :رظنا) .م1439/ه842 ةنس يوت «ةفرع نبا نع ذأ .لاع هيقف ءيمركعلا ىلع نب دمحم (4)

 .(239 :ةوذجللا «270 :ليلكألا 0

 -43/ه847 ةنس قوت .ظفاح ققحم هيقف «عيبرلا وبأ يناسملتلا فيرشلا يديزوبلا نسحلا نب ناميلس (5)
 .(105 :ناتسبلا «121 :لينلا :عجار) .م4

 :يف هل مجرت «قرشملا ءاملع نع ذأ «ثدح هيمف «يرجاملا يدومصملا دمحم نب دمحم نب دمحأ )6(

 .51 :ناتسبلا 2189/2 :مالعألا 115 :يزاغ نبا سرهف

 امث ءامهنيب عازن عقوف ءيسيرشنولا هضوع مدقو «سافب ةيساردلا هماهم نع ةمجرتلا بحاص لزع (7)
 .رخأتملا لود مدقملل ةبترملا :مهباوحج ناكف .سنوتو ناسملت ءاهقف ىلإ ةباتكلا مزلتسا

 .25/6 :ةلاحك مجعم :68/4 :مالعألا «473/1 :نيفراعلا ةيده «111 :حيشوتلا ء.164 :لينلا :يف هل مجرت (8)
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 حاضيإ" :هامس ضايع يضاقلا "افش" ىلع نسح حرش هل «هريغو يروقلا نع ذحأ

 .ريبك دلجب يف ديفم ءهلاجرب فرعو «ةياغ هتاغلو هظافلا طبض هيف ررح «"افخلاو سبللا

 .ةئامئامثو نينامثو نامث ةنس ايح ناكو .سردو روركتلا دالب زيلهدو ''نتالو دالب ىلإ لصو
 يلجايرولا دحاولا دبع نب هللا دبع (551)

 يذلا ءدحوألا ردصلا ةمالعلا هيقفلا :"ةحودلا" يف لاق 2©دحاولا دبع نب هللا دبع

 .يلجايرولا هللا دبع دمحم وبأ ءاهغلب وأ هنامز يف داهتجالا ةجرد غلبي نأ داك

 يروقلا مامإلا نع ذخأ ؛لاحرلا مهيلإ دشت نيذلا ءاملعلا نم -هنع هللا يضر- ناك

 حراشو "ةدربلا" حراش قوزرم نبا مامإلا نع ذحألل ناسملت ىلإ لحرو «يسودبعلاو

 هفرعي ملو هسلجم ىلإ رداب ناسملت لصو املف «نيتيحللا يذب فورعملا وهو «"”ليلخ رصتخم"

 "[قيرفت] ف زجوأف ءاباوج قوزرم نبا ان دجي مل لئاسم سلجملا يف هيلع دروأف «دحأ

 نم ءيديس اي :هل لاقو ؛هعم سلجو «هيلع ملسو «هيلإ ىتأو ءيسركلا نع لزنو «سلجما
 ؟تئج نيأ نمو ؟نوكت

 نع ذحأي ال هللاو كلثم :قوزرم نبا هل لاف هنع ذخأللا ةينب ىتأ هنأو ءهسفنب هفرعف

 هللا ءاش نإ هنم دبال دصقلا اذه نإف ين ىلع دسفت الو «كلذ لقت ال :هل لاّقف .يلثم

 .كنع ذحأنو «ئيع ذحأت :لاقف ؟وه امو :لاقف ءطرش ىلع :قوزرم نبا لاف .ىلاعت

 ءاملعلا نم لاحرلا هيلإ دشت نمم دحأ قرشملا دالبب له :لأس مث ؛ةدم هدنع ماقأف

 ىراصتلا دجوو .كانه نم عجرف !كنم ملعأ دحأ كمامأ سيل :هل ليقف ؟هيلإ /لحريل

 طابرلا لجأل ةيطبهلا روغثلا مزالف «”اليصأو ةجنط ىلع اوبلغت دق ىلاعت هللا مهرمد
 .ملعلا رشنو هللا ليبس يف داهجلاو

 ةسردمع ملعلا سردي ناك يلجايرولا خيشلا نإ :هدلاو نع يتولصيلا دمحم وبأ لاق

 سردي ناكف «ةسردملاب هانكس ناكو «ةيطبهلا دالبلا رئاسبو هب فيو ىضقيو «ةماتك رصق

 .فيرخلاو فيصلا ىلصف ف ةيطبمحلا روغثلا ف طباريو «عيبرلاو ءاتشلا يلصف يف

 . فيرصت وك )0

 عد رإو ةيراجتلا لفاوقلا ةدايق ىلع زكتري مهطاشن ناكو ةفوسم نم عرف ةتالو وأ ند الويإ (1)

 .(5 :شماها 0/2 :ايميرفإ فصو :رظنا)

 .49 :مقرلا دنع هتمح رت تقبس (2)

 . فقتسالا عجار) .م1472/ه876 ةنس اليصأو ,م1465/ه869 ةنس ةجنط لالتحا مت (3)
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 يذلا ئراقلا الإ دجي ملف ؛هيسرك ىلع حبصأف ءاتشلا لصف يف سيردتلل ةرم عجرو
 لحجر ىلإ مهلك اوبهذ دق مهنإ ءيديس اي :هل لاقف «سانلاو ةبلطلا نع هلأسف هيدي نيب أرقي

 ,تالاعفناو قراوخ هيدي ىلع رهظتو ءميرم نب ىسيع هنأ معزي ءدجسملا ةروصقم ف
 .يتأت ثيح دحأ يردي ال ماعط دئاوم هيدي نيب لزنتو

 ال قلخلا نم افالآ هدنع دجو هيلع فرشأ املف ءهيلإ انب بهذا :خيشلا لاقف

 ىلاعت هللا قح يف زئاجلاو ليحتسملاو بجاولا نع ينربخخأ :هل لاقو ءخيشلا سلجف ءنوصخب

 انأ :هل لاف ؟كلاح ام :هل لاقف «ءىشب هبجي ملف «مالسلاو ةالصلا مهيلع لسرلا قح يفو

 .معن :تلاقو «ةعموصلا تلولوف «اهيلإ راشأو «يل دهشت ةمعطألا هذهو ء(ميرم نب ىسيع

 من !ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ :لاقو ءكلذ دنع خيشلا ماقف ءازيزرب همسا ناكو

 هنأ اونظ ىتح هورجو هوبرضف .هباحصأ رمأو .هسأر رعشب هبحسو ههجو ىلع زيزرب مطل

 ةبيصملا عوقو اورظنناو «سانلا قرفتو «تام هنأ اونظو «ةلبزملا يف هوحرطو ُهَوُرَج «تام
 .زيزربب لعف ام ببسب خيشلاب

 ىتح ءرهشأ ةعبرأ انوجسم يقبو نجسلا ىلإ هلم“ هتوم مدعب ربحأ امل خيشلا نإ مث
 .نينس رصقلا نع باغ مث «هحيرستب خيشلا رمأف «هللا ىلإ تبت ينإ :لاقو «خيشلا ىلإ لسرأ

 حول هقتاع ىلع لجرب اذإف «يداولا وباب ّجراخخ هباحصأ عم يشمي اموي خيشلا امنيف
 ؟يتخأ اي تنأ نم :هل لاقف .هسرف /رفاح لبقيو هدي لبقي رداب خيشلا ىأر املف «ةءارقلا

 انفرع :خيشلا هل لاق ءزيزرب انأ ءكدي ىلع ملسأ يذلا لجرلا انأ ءيديس اي :لاقف
 ام لكب ينيتأيو ةوبنلا يعدأ نأ يلع طزشاو نحلا نم ناطيش عم تنك :لاقف ؛كتيضق
 ىذا الورق نوير قالا عولا بو نتا قو ناوي علل ى هنن ديل
 ىلع هللا نم ثيح ؛ئيد كنع ذحاأل كتئجو هللا ىلإ تبتو ءملعلا ملعتأ ينإو ىلإ

 .هباحصأ رايخخ نم ناكو هلاح حلصو خيشلا مزالف .كدي ىلع مالسإلاب

 ةساير ىلوت .كلام بهذمل رصتنيو «ةعبرألا بهاذملا ئرقي خيشلا ناكو :لاق مث

 .رشاعلا نرقلا نم ٍنيعي ؛ىلوألا ةرشعلا يف اهب تام نأ ىلإ سافب ملعلا

 مالسلا هيلع درف «هيلع ملسو هيلع فقو الجر نأ -هردق ةلالج ىلع- هفاصنإ نمو

 ىلع ىنئأف ءاهئاملع نع هلأسف ءناسملت ةرضح نم :لاقف ؟نيأ نم :هلأسف هسلجم ف

 .هايإ اطوانف « هارغص" اهيف هبيج نم ةسارك جرحأو .ءيسونسلا
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 يف هتكرت.سمألابو ؟فيلأتلا ةجرد يسونسلا دمحم غلب لهو !ربكأ هللا :خيشلا لاقف
 الأ ىلع هللو «رونم رذص نم الإ مالكلا اذه جرح ام هللاو :لاقف ءاهحفصت من «بتكملا

 .اهتءارقو اهظظفح ىلع سانلا بكناف «هبيج يف اهلخدأ مث «"ةديقعلا" هذه ئقرافت

 يرباجلا هللا دبع (552)
 خيشلا باحصأ نم هدعو ءرباكألا نم هنإ 220" ةففحمتلا" ْق لاق 10 باىللا هللا كبع

 ق0 ةليبق ليزن «يرباحلا هللا دبع دمحم وبأ يلولا خيشلا للا .ىناوزغلا

 .رشاعلا نرقلا نم نوعي ؛ةثلاثلا ةرشعلا يف يفوت .نآلا ىلإ هتيوازو هربق اهيفو

 الو فوص ءاسك سبلي ,رومألا بئارغو رهدلا بئاجع نم لجرلا اذه ناكو

 ,ىلاعت هللا ةردقب هل لعفنا رمأ ىلإ هحوت اذإ .ايفاح ىشمبو هديب اصعو هاوس سبلي

 ىلإ سانلا وعديف جرخُي لئابقلا نيب نتفلا تجاه اذإ هللا همحر ناكو .ةرتاوتم هتاماركو

 .دعب ةمئاق هل مت لو «لاحلا يف هتردقب رابتعالا هيف هللا رهظأ اهنع ىبأت نمف «ةيفاعلا

 .هتعافش در وأ هتفلاخم ىلع دحأ ردقي ملف «قئالخلا هل داقنا كلذب رهتشا املف

 / .حبصلا قلفك هتوعد ةباحإ تناكو

 نم يربتلاو «فشقتلاو ةنكسمملا هباد ءاعضاوتم اعرو ادهاز كلذ عم ناكو

 دحاو ريغ هنع ربخخأ ,نامزلا رداون نم ةردان «لاوحألا عيمج يق هللا ىلإ نوكرلاو ,يواعدلا

 .ىهتنا ءىصخ ال ةريثك بئارغو بئاجعب ءاهقفلا نم

 طايخلا هللا دبع (553)
 لبح ليزت «ىلاعت هللاب فراعلا خيشلا دمحم وبأ :"ةحودلا" يف لاق © طايخلا هللا دبع

 عم ءايلوألا تامارك هيلع رهظت تناك و .ةيضرم رئاعش و «ةينس لاوحأ هل تناك و «ينايلملا

 .ةريثك بقانم هنع نوكحي ىانلا تعم و ءمهلاوحأ تحلص عابتأ هلو ةماقتسإلا

 .نوهرز :م ()

 .171 :رابجلا ةحنم 2399 :ليلكألا :85 :عامسألا عتمم :اضيأ رظنا (1)

 .(ج76 :مقر .ع.خ.م) يسافلا يدهملا دمحمل «ةيقورزلاو ةيلوزجلا ةفئاطلا ديناسأب ةيقيدصلا لهأ ةفحت (2)
 :ايقيرفإ فصو :عجار) .نحملازيإ راوجي نازو لامش سوكل يداو ىلع رقتست ةليبق ء«تنوهرت وأ (3)

 .(303/1 :بزغملا لئابق ١/248
 :ةولسلا 2170 :رابحلا ةحنم 28 :ةفرطلا 270 :ةفحتلا 2224 :ةآرملا .65 :عامسألا عتمم :يف هل مجرت (4)

 .8 :ةيركفلا ةكرخلا 217/6 :ةلاحك مجعم 2/8 :مالعألا 3
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 .لق .ح ُح -3 جر .قوسب :تا((ب) 3-3 نم طقاس )0

 لبج نم هتيوازب نفدو «ملعأ هللاو «رشاعلا نرقلا نم ةثلاثلا ةرشعلا يف امومسم يوت
 .هّللا همححر ءلوهرز

 يرغضملا هللا دبع (554)
 خيش «ريرحنلا ملاعلا ريبكلا هيقفلا :"ةحودلا" يف لاق] 2”يرغضملا رمع نب هللا دبع

 .ةساملجس لمع نم :7[يرغضملا رمع نب هللا دبع دمحم وبأ «مالسإلا
 ءنأشلا ريبك ملعلا ريزغ ناكو ءهنع ذخأو قورز ىسيع نب دمحأ سابعلا ابأ ىقل

 تالسارم امهنيب تعقوو «نيطمسقلا زيزعلا دبع سراف يبأ يلولا خيشلا نع اضيأ ذحأو
 .ةعفان ةبيجع

 الو كردي ال نأش هل «نيدتهملا ةمئألاو نيدباعلا خياشملا رباكأ نم وهف «ةلمجلابو

 دالب نع هباحصأ ضعب هلأس عجر املف 0 وسلا تندرت هرم درو .هحانج تحن راطي

 ءيواتفلا فعضأب نوتفي ءاهقفلاو ,ئواسملا حبقأ بكترت ةماعلا تكرت :لاقف ءسوسلا

 .يواهملا مظعأ يف نوطقاسني ءارمألاو
 هلو ءركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا ف ةميكشلا ديدش -هنع هللا ىضر- ناكو

 نم سابعلا وبأ هوحخأو فيرشلا خيشلا دمحم ناطلسلا ناكو .اهركذ لوطي ةريثك بقانم
 (2ةهبانملا ةليبق تردمغ امل :لاق ناطلسلا ديفح ىكح .امهتوعد تناك هببسبو «هتذمالت
 نب هللا دبع دمحم ابأ خيشلا فرع ءمهردغ نم هللا هاحنأو ,خيشلا دمحم روكذملا ناطلسلا يدحي
 :يبنتملا بيطلا يبأ لوق نم تنأ نيأ :هل لوقي وهو هيلإ بتكف «كلذب رمع

 /”بسقلاو رابخإلا يِف ُقْدّصلا َرَوْعأَو 2 ٍدَحأ ©![نمَ ُهاَقْلَت اَمف ُءاََوْلا ضاغ
 هنم بزعي منو .هلك هظفحب قلع ىتح ىببتملا ناويد" ظفح ىلع ناطلسلا فكعف

 هربقو ءرشاعلا نرقلا نم نعي ؛ملعأ هللاو «ةثلاثلا ةرشعلا رحخآ يف هللا همحر قوت .دحاو تيب
 نا - / 4
 . ىهتنا هللا ههم-ر هني وأ تيس 1 0

 .2 :شماهلا .520 :ةيركفلا ةكرحلا :ق هتمجرت رداصم رظنا (1)

 . سوس يداو ةاذاحمم. تنادورات ةنيدم قرش لامه يف ةرقتسم ةيبرع ةليبق (2)

 .طيسبلا نم (3)
 نم ةرغضمو «ةروحلاز قرش بونج ترادمهلاتب نفد هنأ نورخآو ةعصرملا رردلا بحاض ركذ (4)

 .ناسملت برق ةرغطم نيب نوخروملا زيمبي اذه «قطانم ةدع ف ةعزوم يهو ؛ةسيرض لئابق
 .(310/1-7340 :برغملا لئابق :عجار) .برغملا لامه ةرغضمو «تلاليفات برق ةرغدمو
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 يناوزغلا هللا دبع (555)
 عماجلا ثوغلا بطقلا «"”يناوزغلا لاَّجع يديس هللا يلو نب دمحم نب هللا دبع

 لاوحألا وذ يفوصلا ,7[ققحا ينابرلا ملاعلا مامإلا خيشلا ينابرلا ؛عابتلا هخخيشل] ثراولا
 .هناوأو هتقو ديرف و ؛هنامز بطق «ةيلعلا تاماقملاو «ةينسلا

 ىصحخل ال تامارك هل «ىرابت ال ةيآو .ىراجي ال هلاوحأ ف ناكو ءرباكألا نم ناك

 :دابعلا نيب ةلوادتم لزت ملو دالبلا ىصقأ اهرتاوت غلب ءىصقتست ال تالزانم هلو «ةريثك

 نم ةريثك ةعامج هب جرختو «قيرطلا ف خسار مدقو ؛ةبيجع هتقو يف نيديرملا ةيبرت هل
 .خياشملا رودص

 هلهس برغملا يف ىرسو ددملا هيلع رهظ دق -هنع هللا يضر- يناوزغلاف «ةلمجملابو
 هللا لالجب فراعلا خياشملا خيش وه : "ةحودلا' 557 رعد لاقو .هتقو ف هلبجو

 هللا تايآ نم ةيآ لجرلا اذه مث هلا وحأو هلاوقأ عيمجبب ةيبوبرلا ةرضح ىلإ يعادلا «هلامجو

 .هقحب قوت ىلا ةرابعلا نع ناسللا زجع ,هكلس ةطساوو ءايلوألا دقع ةجهبو «هكلم يف

 .هدحب ولع ىلإ ةراشإلاب 7”[ماملإلا] الإ وه امو
 .ىصحت نأ نم رثكأ يناوزغلا دمحم يبأ يديس رابخأف ,ةلمحلا ىلعو :لاق مث

 ةتاكربو «هتيالو يف كش ال نم وهو «تادلحب يف تناكل اهانعبتت ول ىصقتست ال هبقانمو
 .كردت نأ نم رهشا

 ملعتي ناك .ايولع هلعجي نم سانلا نمو «برغملاب برعلا نم ةليبق /”ناوزغ نم هلصأ
 ءامايآ همزالو هيلإ بهذف «يسلدنألا حلاص نب ىلع نسحلا ىبأ خيشلاب عمسف «سافب ملعلا

 هب كلسي نأ هنم لأسف ؛هلاوحأ سدقلا ةرضح ىلإ ضهنأو «هلابلب كرح ام هتكرب نم ىأرف

 هرمأو ؛هيلإ بهذاف شكارم, تقولا بحاص ؛يدلو اي :هل لاقف «ةيوبنلا ةيبزغلا قيرط

 .عابتلا زيزعلا دبع سراف يبأ خيشلا ىلإ ةلحرلاب

 ىبع يقبف «باودلا ةياعرو ةيوازلا ىلإ بطحلا عفرب خيشلا هرمأف .همزالو هيلإ لحرف
 لاق 'نأ ىلإ لاحلا كلذ ىلع رمتساف ؛هتمدخو هناتسب ةطايح ىلع هلمعتسا مث ؛ةدم كلذ

 .نامعإلا ل « س يت (ب) .تن نم طقاس )9

 .235/8 :مالعالا 2 :ةفرطلا 226 :ةفحتلا (38-49 :عتمملا :يف محرت (1)
 .مزارح يديسو ورفص نيب ساف ةيحانب عمت (2)

-417- 



 اوبرضاف ("[ةرمث] هنيف متدحو امهمف «يناوزغلا ناتسب ىلإ انب اوموق :هباحصأل اموي خيشلا
 .مهفان> خيشلاو نوئم مهو هيلإ اوبهذف «ناتسبلا رامث اوبهناو

 اوعيطتسي ملف ءنيصح هروسو «ديتع هبابو ءانوصم هودجو ناتسبلا ىلإ اولصو املف

 !الف مكل امأ :لاقف «بابلا محل حتفي نأ هوملكف هيلع اوروستي نأ

 اليبس دجحن مل :اولاقف ؟لوخدلا نم مكعنم ام :مه لاقف .خيشلا لصو نأ ىلإ اوفقوف

 .كلاح لمك دقف بهذا :هل لاق مث .هامح ىمحي نم يناوزغلا لثم :لاقف !هيلإ

 .ةهج لك نم هيلإ سانلا لبقأف «"'”راكزف نب ىمست طبه لاب ةليبق ىلإ هجوت مث

 .هتامارك تعاذو تعاشو (.هتميصب ضرألا تجصو

 دبع نبا هيقفلا هيلإ هاهنأ «ئيرملا خيشلا نب دمحم هللا دبع ابأ ناطلسلا كلذ غلبف

 هنجسب رمأ هيلإ لصو املف .هكلم ىلع هنم يشح امل خيشلا ىلإ ناطلسلا هجوف ؛ميركلا

 (”يلابلا ساف ةبصقب هتطرش بحاص هب ىصوأو ؛ساف ىلإ هثعبو ةلسلس ف هلعجو
 خيشلا نع هربحتأو ؛هتطصرش بحاص نورقش نبا هيقل ساف ىلإ ناطلسلا لبقأ املف

 ناطلسلا رمأف «هقنع يف ةلسلسلا عزني هنأ هنع هوربخأ نجسلا لهأ نأ اهنم ؛ةبيجع رومأب

 وبأ هذيملت اهب نفد بلا يهو ؛حوتفلا باب لخادب هتيواز ىنبو «كلذ ىلإ هباجأف
 لحضرا :لاقو «شك ارم ىلإ لحن را مث دم كانه ماقأو .بلاطلا نبا ىلع نب دمحم هللا دبع

 .مهنع يليحرب نيرم نب نع رمألا
 ناطلسلا اهب رصاحو «شك ارم ىلإ رصانلا هيحنأو روكذملا ناطلسلا ةكرح تناكف

 ىلع ضافنألا تبصنو «خيشلا دمحم هللا دبع ابأ هاخأو فيرشلا دمحم نب دمحأ سابعلا ابأ

 .هباحصأ عم بكرف .مهسفنأ ىلع اوشخو اوجض دلبلا لهأ نإ :خيشلل ليقف «دلبلا روس

 ناطلسلا ةامر اودحجوف تسلا سابعلا يبأ خيشلا بابي فورعملا ساف باب ىلع جرخخو

 .ةحودلا يف ام انتبثأو ءةزع :خسنلا عيمج ف ()

 .(248/1 :ايقيرفإ فصو :عحار) .سورع يتب ةليبق نمض نواشفش برغ لامش عقت (1)

 .(355 :مقر ةمجرتلا رظنا) .ميركلا دبع نباب فرع «يرغضملا دمحم نب دمحم (2)
 ةرهز نيج :عجار) .اماه ايرادإ ازك رم تناك و .دولحوب ةبصقب ةيلاح ةفورعملا يداولا ةبصق اهلعل (3)

 .(43-115 :سأآلا

 :رظنا .سيمنملا بابب اضيأ فرعي امك «يبرغلا بونجلا ةهج عقيو ءشكارم باوبأ دحأ (4)
 [06ا/ععلانلب 0م. 1(. م.م. 1855-6.
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 .فوص ةباشق تبقث عفدم نم صاصر ةرك تءاجف «ربتعي خيشلا فقوف .نومري ٍنيرملا

 ةرحص يف تبرض اهنأك ةصرق تراص اهنأ الإ هيف لمخدت ملو همحل ىلع [تفقوو]
 ىلإ عجر مث ؛مهبرض ةمتاخ هذه هللا الإ هلإ ال :لاقو هديب اهيلع خيشلا ضبق مث /ءءامص

 .هتوعد اوذبنو سافب اوماق همع دال وأ نأب ةليللا كلت ُِق ئيرملا ىلع ءابنألا تدروف .دلبلا

 "دعب ْنِمَو لبق ْنِم ٌرْمألا هلل :ةمئاق هدعب نم هتيب لهأل الو مقت ملو ءالحار حبصأف
 نفدو «ةئامعستو نيثالثو سمح ةنس اهب يفوت نأ ىلإ شكارمج خيشلا رقتسا مث

 .ىهتنا «”روصقلاب ةنئاكلا هتيوازب

 نب دمحم ناطلسلا عم كرح -يزاغ نبا ٍيبعي- هنإ :يزاغ نبا ةمجرت يف لاقو
 .هبايإ ف ضرم هارتعاف ءاليصأب ةرفكلا ىلع ةراغإلل يساطولا خيشلا

 عضوم.ةرفسلا كلت يف يناوزغلا دمحم ابأ يلولا خيشلا لقتعا ناطلسلا ناكو

 هولمح يزاغ نبا خيشلا ناكو «ةلسلس يف اهيلإ عفرف «ساف ىلإ هصاخشإب رمأو «تونحات
 هب دتشا ساف زاوحأ نم ©نيجاسملا ةبقع ةبرقم ىلإ لصو املف «سافب هلزنم ىلإ اضيرم
 .كانه هب اوحيري نأ هباحصأ رمأف «لاحلا

 نم لأسف «ةلسلس ف يناوزغلا دمحم وبأ خيشلا ”””[مهب رم] ذإ كلذك مه امنيبف

 هنم يزاغ نبا خيشلا بلط هيلع فقو املف ءاولعفف ؛هدوعي ىتح هيلإ هب اوليمي نأ نيلك و ملا
 ءّيييصو ئع اوظفحا :هباحصأل يزاغ نبا لاق هنع باغ املف ءفرصناو هل اعدف «ءاعدلا

 .كش الب ىلاعت هللا ىلإ مكنع لحار ىنإف

 يندعو ىلاعت هللا نإ :لاقف «كيلع سأب الو ءريخلا الإ كدنع ام ءيديس اي :اولاقف

 ىلع كلذ ٍئلدف «ةعاسلا هايإ ينارأ دقو :هئايلوأ نم ايلو ىيري ىتح يحور ضبقي ال نأ

 .ىهتنا هب دهعلا رخآ كلذ ناكف «هلزنم ىلإ مهتعاس نم هولمحف «لحألا ءاضقنا
 .ةئامعستو هرشع عست ةنس يزاغ نبا ةافوو

 .مهبرق :س «ن (ب) .تعقوو :ن ءح ءت (أ)

 .4 :مورلا (1)
 .انقلا عماج ةحاس لامش شكارم ءايحأ نم يح (2)
 .(177 :شماغا 0 :عتمملا :عجار) .دواني دال وأ برق ساف زاوحأب عماج دالوأ ةليبقب عضوم (3)
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 ةبلطلا ةلمج نم يناوزغلا هللا دبع دمحم وبأ ناك :«) يلم يبأ نبا سابعلا وبأ لاقو

 يف ةليل تاذ دمع ءلاقي اميف هنأ يهو «ةبيرغ ةياكح نع هيلإ هللا هبذج مث ءساف ةرضحن

 اهنمأ ساف ةرضح نم ؛حوتفلا بابي عابتلا باحصأ ضعبل ةيواز ىلإ ةبلطلا نم ©[ رفن]

 هيلع حبصأ امف «7”2'[هخيشبو] هب دقتعملا ءوسل ةحرفلا دصقب اهبحاص دنع اوتيبيل «هلل
 ناكف :اولاق ؛.هتعاس نم شكارم ةرضحل بذجناف «ةيلقعلا هملاوعب طيحأ /دقو الإ حبصلا

 الصاو اخيش هنذإ نع جرح لجألا مامت دعبو هل ناتسب يف نينس رشع عابتلا خيشلا مدخت

 .ىهتنا ءالصوم

 سلدنألا ةودعب '””يداولا ةسردم ف أرقي ناك يناوزغلا خيشلا نأ 'ةآرملا' يف ركذو

 ةبلطلا لءاستف ؛:ةسردملا بابب سيمخلا ةيشع يف زاتحي ءارقفلا نم ةعامج تناكو «سافيب

 تيبملا يف مكل له :اولاقف ءانه نم ةبيرق ةيوازل :مهضعب لاقف «نوزاتجي نيأ ىلإ مهنيب اميف

 ؟مهدنع سكسكلا نم عبشنو «عامسلا يأ ؛مهترضح يف جرفتنف مهعم
 يف ءارقفلا ذأ املف «يناوزغلا هللا دبع ىديس وهو .خيشلا اذهب ةيوازلا ىلإ اوراسف

 ىلإ شرعلا نم هيف هل فشوك هنإ :لاق .ميظع رمأ هنطاب يف هكر دأف هيف مهعم لحد ركذلا

 .مهيديأ هيف اولسغ يذلا ءاملا برشو «ماعطلا دعب ءارقفلا يديأ لسغ هنإ :لاقيو ءشرفلا

 نسحلا وبأ خيشلا وهو «ءارقفلا كئلوأ خيش يدي نيب سلج «لزن ام هب لزن املف
 .يديس اي :ءارقفلا هل لاقف ءاديرم هلبقي نأ هنم بلطو ءهتصق هيلع صقو ؛حلاص نب ىلع

 لهأ هب قطني امك «فاكلا نم ةبيرقلا فاقلابح !يوق يبرع اذه :مه لاقف «هلبقا

 هبحصف «عابتلا زيزعلا دبع سراف يبأ خيشلل شكارم ىلإ هئعبف «خيشلل هثعبا لب -سلدنألا
 .روهشم وه ام هرمأ نم ناكو ءهمدخو

 ,مادإلا انجتحا :هل لقو «مهداتعو ةيواشلا خايشأ نم دواد نبا ىلإ رس :ةرم هل لاقو

 لعجو امير رسكو ؛ءارقفلا بايث سبلو هبايث عزن دغلا نمو «كلذ هل ركذو هيلإ راسف
 .هوحنبو :عتمملا فو .هباحصأبو :ت (ب) .ردق :م )١(

 .سافب ذأ ,فوصتمو ملاع هيقف .يلحم يبأ نباب فورعملا ءيضاقلا نب دمحم نب هللا دبع نب دمحأ (1)
 ىبأ دي ىلع م1613/ه1022 ةنس لتقف «تلاليفاتو ةعرد لئابق ىلع ادامتعا ناديز دض روث داق
 .(37-68 :1991 ةعبط ءرئاثلا هيقفلا ىلحم يبأ نبا «يكرودقلا ديلا دبع :رظنا) .يحاحلا ءايركز

 اهلحم لحيل ترئدنا مث .م1422/ه721 ةنس سلدنألا ةودعب نيرملا ديعس يبأ نب ىلع اهسسأ (2)
 .(13 :شماهلا 318/2 :نييورقلا عماج :رظنا) .ساف يداو ةفض ىلع هسفن مسالا لمحي دجسم
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 ةبحص زيزعلا دبع دمحم يبأ خيشلا ىلإ راسف .هكليام عيمج هيدي نبي مّدق مث ءازاكع هنم

 تلبق دق :هل لاقو «هيلع لبقأو خيشلا هلبق شكارم ىلإ لصو املف «يناوزغلا هللا دبع يديس

 .ةيصوصخلا لهأ نم راصو «ةيواز لمعو عجرف .ةيواز لمعاف «كيلع هتددرو كلام
 ةيواشلا لهأ نم كلهأ ىلإ رس :هللا دبع يديسل خيشلا لاق ءاضيأ كلذ دعب مث

 ربخ هيلع درو خيشلا ىلإ عوحرلل أيهتي وه امنيبف ,مهيلإ راسف «مادإلا انجتحا :مهل لقو
 مهيف ماقأف هلهأ ىلإ عجرو /«''[هيف ىزعو] خيشلا راد ىلإ عمتجا ام لمحف ,خيشلا توم
 انإ :اولاقف «هيلع اودرو شك ارم. خيشلا ةيوازل نيمزالملا هناوخإ نم ةعامج اذإف هللا ءاش ام

 ىلإ ةراشإ مهنم كلذو ءكدنع رقتست اهدحب ىتح انتاوصأ انعبتت ةيوازلا يف بزحلا انأرق اذإ
 .خيشلل ثراو هنأ

 ءادن دانو ءكيتبكر نيب كسأر لعجاو «هل هنيع ناكم ىلإ رس :هباحصأ ضعبل لاقف

 ءرضح دق هتقو نأ ملعف «ةهجج لك نم هيلإ سانلا لبقأف «ءكلذ لعفف ءكسفن يف ثيغتسملا

 .ءام نيع ىلع اولزنف ءراكزف نب دالب ىلإ اولصو نأ ىلإ هيلع نيدراولا هناوخنإ عم ج رخخف
 ,يكلم هلك ضرألا نم اهالاو امو نيعلا هذه :مه لاقف لجر مهءاجف ءامايأ كانه اوماقأو

 .اورقتساف ءاهب ءانبلا يف '”'[اوعرشو] «هنم اهولبقف ؛مكل اهتبهو دقف اهيلإ متجتحا نإف
 .ةهج لك نم سانلا هدصقو ءاميظع اراهتشا هللا دبع دمحم يبأ خيشلا ركذ رهتشاو

 جرفُيو «لامعلاو ةالولا بحصي هوبأو .ءلصألا ينايفسلا يسدابلا ريبكلا دبع هيقفلا ناك وه

 دمحم تقولا ناطلس ىلإ هللا دبع دمحم يبأ خيشلاب هتياعس ترثكف ءايضاق مهتالحم ف

 هل ضرعتف «ماهلس يبأ ةرايزل خيشلا كرحتقف ءيساطولا خيشلا نبا يلاغتربلاب بقلملا

 راد ساف ىلإ خيشلا مودقب هيف رمأي ناطلسلا باتك هلوانو ءريبكلا رصقلا دئاق يسورعلا

 .ةينلا تغلب :هعم نيرئازلل لاقو «ةبجاو يهو «ىلوأ ناطلسلا ةعاط :خيشلا هل لاقف «كلملا

 نم ةعامج تبهذ لزنم يف تاب املكو «ناكملا كلذ نم ساف ىلإ خيشلا هجوتف

 .ليلقلا الإ هعم لصي ملف .هعم نيذلا

 .كلذ لبق خيشلا بحص نكي ملو «سافب انك اس كاذ ذإ ثراولا دبع يديس ناكو

 ددي خيشلا دشو هيلع ملسف «ةنيدملا يف ثراولا دبع يديس هيقل ساف ةرضح لحد املف

 مح و ابنعو ازبخخ ىرتشا هنع لصفنا املف ؛ع وجرلا ىلع هدهاع ىتح اهقلظين ملف هدي ىلع

 معرسأو :خسنلا ةيقب فو .م يف اذك (بر .مهازعو :ع فاو .هب هازعو :س (أ)
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 نم بيرقلا دجسملا ف "'”يسانكملا هللا دبع يبأ يضاقلا دنع مهدجوف .هباحصأو خيشلل /كلذ [324]
 .نوجرخيو نولخدي هباحصأو «هب الكوم خيشلا دجوو ,هعم ام مهوانف «””دوعسلا بردب هراد

 يديس لاق ؟كنع رك ذي يذلا اذه ام : خيشلل لاّمف ءدجسملل ىضاقلا هيلع لخد مث

 دّدنعأ تذعحأو «ركنملا ةميظع ادالب لزن ديسلا اذه نإ :تلقو ءانأ تملكتف :ثراولا دبع

 9[يقشو] ىده نم هيدي يق هللا ىدهف «كلذ نع مهاهني ديسلا اذه راصو ءركانملا

 :ىبانكوب

 بك ردغلا نمو «هراد يف تابو عحرو «ناطلسلا راد ىلإ بك رو يضاقلا ماقف
 بحاص مهيف ناكو ءمهب ناطلسلا سلجم رقتسا املف ,خيشلا عم ناطلسلا راد ىلإ اضيأ

 مسي ملو «هتالص مامإو ناطلسلا بتاك ملكتو ؛عيمجلا تكس «ناطلسلا وخأ 0 لا رات

 نم لستغت ىتح ملكتت ال تنأ :خيشلا لاقف ؟كنع عمسي يذلا اذهام :خيشلل لاقف ءانل

 ام ريغ ةبانجلاب نونعي موقلا ءالؤه نإ :ناطلسلا وخأ هل لاقف ءابضغ طاشتساف .كتبانح

 يديس نم :لاقف ؟هفرعت نيأ نم :ناطلسلا هل لاَمف .مكحلا" يف ام ىلإ ريشي «ةماعلا هينعت

 ديرن نم :خيشلل لاقو «كلذ هيخأ ةفرعم. ناطلسلا حرفف ءشبجي نب ميحرلا دبع نب دمحم
 .هللا ةكرب ىلع :لاقف «ةنيدملا هذه يف انعم نوكت نأو كبرق

 ءاش ام كلانه ماقأو .حوتفلا باب لخاد ةعيلقلا باب جراح ىنبو ءساف ىلإ لقتناف

 جرخأف ءثرحلل يقاوسلا جارخإ ف سانلا ذخنأو ءرطملا اهيف لطعت ةنس تناك نأ ىلإ هللا

 وحأ هيلإ ثعبف ثعبف ءاهلثم هريغو ناطلسلا يقاوس يف نكي مل نبللا يداو نم ةيقاس خيشلا

 «ةيقاسلا كلتب قحأ من :هل لاق و «ةدوقعملا فاقلاب «ديدقلاب بقلملا رصانلا وهو ناطلسلا

 .شكارم ىلإ ليحرلا ف ذحأو ءاهذح :خيشلا هل لاقف

 .هفنش :م (أ)

 مالعإللاو هيبنتلا :باتك هل .ساف يضاق «يسانكملاب ريهشلا ءينرفيلا دمحم نب هللا دبع نب دمحم (])

 رظنا) .م1452 / ه856 ةنس يفوت م1913 / ه1331 ماع عبط ."ماكحألاو ةاضقلا دافتسم ف
 .(341/2 :ةولسلا

 . ىليمملا نم رلا دبع يديس حيرض برفق عقيو .ةميلقلا ساف ءايحأ دحأ (2)

 :اصقتسالا عجار) .م1526-1549 / ه932-956 نيب ام هيأ علخت دعب مكحلا ىلوت ءدمحم نب دمحأ (3)
014). 
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 ةهج ىلإ شاف ةهج نم هب ريشي لعجو «هدي يف هفينخ ذحأ «شكارم ءاقلت هجوت املو

 ."يعم رس" :ةيربرب ىهو برعلا ةماع ةغلب "ايأ" ىنعمو ءشكارم ىلإ ةنطلس ايأ :شكارم

 ءافرشلاو ءشكارم ىلإ اهكولم ساطو نب نعو ساف نع ةنطلسلا /لاقتنا ىلإ راشأ هنأكو
 .مهك ولم يسرك اهولعج نيذلا

 هسفن يمسيو «ةنطلسلا اهيلع قلطي دقف ءهسفن ةنطلسلاب هدارم نوكي نأ لمتخحي دقو

 ينترغزتلف ىلع :اه لاقف «قيرطلاب رام وهو ناطلسلا ىلع ترغزت ةأرما عم دقو .اناطلس

 .ةرخآلاو ايندلا ناطلس انأ ذإ ؛ةنيزحلا تنب اي

 .حالفلا ميركلا دبع يديس :اولوقف ؟مكدهاز نم :مكل ليق اذإ :اموي ءارقفلل لاقو

 ؟مكبوذحب نم :مكل ليق اذإو ؛ميهاربإ نب يلع يديس :اولوقف ؟مكدباع نم :مكل ليق اذإو
 لاحر يديس :اولوقف ؟مكتدئام نم :مكل ليق اذإو ءدواد نب دمحم يديس :اولوقف

 :مكل ليق اذإو ءمعنملا دبع نب ديعس يديس :اولوقف ؟مك <ملاع نم :مكل ليق اذإو ءشوكلا

 ميركلا دبع يديس وه ةدئاملا ل علو يناوزغلا هللا دبع يديس :اولوقف ؟مكناطلس ن . م

 .شوكلا لاحر يديس وه دهازلاو «حالفلا

 نيذلاو «هتيواز يف اوكرت نيذلا هباحصأ يقب عابتلا زيزعلا دبع خيشلا نأ ىكحيو

 ناك دقو ؛مهخيش ثراو نيأ نوردي ال «ةديدم ةدم ةرتف يف خياشملا نم هتايح يف اوقلطأ

 دبع يديس اصوصخو ء'"[مهادعتي ال هلاحو مهنم هثراو نأو ,هتايح يف ؛مهيلإ دهع

 ف يعاسلاو .هتيواز ماعطب لكوملا ءهل ىلاوملا ءهب صاخلا هميدح وه هنأل ؛حالفلا ميركلا

 ءامايأ مه ثيحو شكارم يحاونب مهبلطيو «خيشلا باحصأ عمجل بدتتاف ؛هراد جئاوح

 وعدي الإ ميركلا دبع يديس ىرن ام :ضعبل مهضعب لاقف ءاماعط مه عنصو مهعمج ىتح

 يناوخإ ذحأو] الإ كلذب يلابن ام :لاقف «كلذ هغلبف هيلع سانلا عمجي نأ ديري هسفنل

 .انتريرس ملعي هللاو «277[ه
 ءانوربخُت ىتح هوسمت ال :مه لاق املا يف مننا ميدايت هيا, اريطسا املا

 نأ خيشلا قح مكيلإ مدقنف «هفرعن مل نحو ءاننيب هرسو ءانم هئثراو نأ انيلإ دهع خيشلا نإف
 .ءارقفلا نيب موتكم رس ال :لاق وأ ليق دقو .خيشلا فاصوأ نم هثرو ام. مكنم لك انربخي

 نم هفرعي ام ركذي لعجو ؛هملعل معنملا دبع نب ديعس يديس ملكتف ؛موسقم لام الو
 .خيشلا نم كلذ يف هعمس امو «ءثراولا لاحو خيشلا /فاصوأ

 .هب انناوحإ ذحاون امو :عتمملا يف (ب) .مهدهاعتي :س (أ)
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 ءبكرت ال هسورع بكرأ مل نم «سئارعلا باكر انأ :شوكلا لاحر يديس لاقف

 يلصأ مك دباع اناو :ميهاربإ نب ىلع يديس لاق مث .رحبلاو ربلا يث ةثاغإلا بحاص اناو

 رهاظلا ملع ىلإ جاتحا نم مكملاع انأو :معنملا دبع نب ديعس لاق مث .راهنلا موصأو ليللا

 جاتحا نم ؛مكتدئام انأو :حالفلا ميركلا دبع يديس لاقو .هبحاص انأف نتأيلف نطابلا وأ

 ''[سارم] الو سامح يماعط نم ىقيي الف ينتأيلف ماعطلا
 هلو ملكتي ال تكاس يناوزغلا هللا دبع يديسو .هدنع ام دحاو لك لاق ىتح

 ذئنيحف ؟لوقت اذامو كدنع يذلا ام هللا دبع يديس اي تنأو :هل اولاقف ءلاح هل كرحتي

 ىكناطلس انأو :مه لاقف ءانماك ناك ام هدجو نم اورهظأو ءانكاس ناك ام هنم اوكرح

 جرخأف معن :اولاقف ؟ىلوق متركنتسا .متكس مكل ام :مش لاقف «كلدل اراكنتسا اوتكسف

 :مخ لاف هعباصأ مضو عاوشا ُْق ةضبيق هديب صضبفقو ءاهيلع اذام «عمللا :لاقو لهدمو هذي

 اوناك امه ائيش اهيف اودجي مو ,مهبولق اوركتأف ؟يكنم دحاو لك دنع اذامو ؟نولوقت اذام
 ءا وج م

 ثراو هنأو ,حيحص هلوق نأو :مهفتسا يذلا هنأ اوملعف .هنع نوربخي اوناك امو نودهعي
 هدي دمف .هلاوعضخ وه هل اونعذأف ءههنم "هددمو] مهبولطمو مهتحاح هنأو :خيشلا

 .نيعمتجب اوقرفتف فارصنالاب مهرمأو مهاوحأ مهيلع دري هللا :لاقو «ةيناث

 روهظ يهاضي اروهظ شكارم. رهظ :لاقي اميف ناك شوكلا لاحر يديس نإ مث
 ؛كل اهكرتأ وأ يل اهكرتت نأ امإ :هللا دبع خيشلا يديس هل لاقف «يناوزغلا هللا دبع يديس
 ؛كل اهكرتأو كنع جرخأ انأ :لاحر يديس هل لاقف :ناعمتجي الف دحاو راغ يف ناشنح امأو

 .نيعمجأ مهنع يصرو هللا همحر يفوت نأ ىلإ كانه هنكسأ يذلا كلذف /:قاسنا ىلإ جرخف [327]

 ؛يديلتلا جاجحلا يبأك يناوزغلا خيشلا باحصأ نم خياشملا رئاس نإ :"ةحودلا" فو

 ةينابطقب نوحرصي ؛مهريغو نامثع نب يلع نسحلا يبأو «هللا دبع نب ثراولا دبع ءاقبلا يبأو
 . ىهتنا ,.خيشلا

 ينأكو «رونو ءاهب هيلع :خيشلا فصي «''”ناوضر يديس نع ناوخإلا ةفحت" نو

 .مهدارمو :تاءن ءس (ب) .سامر :ك «م (أ)

 .(باتكلا اذه نم 79 .ص يف 4 :شمافا رظنا) .نانتمالا بهاومو ناوخإلا ةفحم (1)
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 امترو .وه وه :تلق هتأر اذإ «رون ةعطق هنأك ةرمح هولعت «ندبلا ميظع لحجر هيلإ رظنأ

 ند لوقا تنك و فيلق ف بعز اه "[ءماسلا] بيصي ةحيص نايحألا ضعب يق هنم عم

 . ىهتتا ؟حيصي ءيش يأ نم رم 2(ى رن

 قيرطلا يف ريثك مالك هلو .قئاقحلاو فراعملا يف لاع مالك -هنع هللا يضر- هلو
 نيدلا رصان خيشلا هيلإ بتكو .هيلع حتف نم الإ همهفي ال ضماغ هنأ الإ ءارثنو امظن

 .ءكلذ نم ءيشب هيلإ بتكف «؛موقلا قيرط ىلع "ةحتافلا" ريسفت نع هلأسي رصم نم يناقللا

 كلذ عم هلأس ناك و .هب فارتعالاب هيلإ باتكلا داعأو هب بجعأ هبتك ام هيلإ ىهتنا املف

 اذه :هيرضاحل لاق باوجلا هغلب املف «هسفن ىلإ ريشي هيلإ بتكف ؟وه نيأ :بطقلا نع
 .هيلإ هجوتيلف هءاقل دارأ نمف ءتقولا بحاص

 لاق «هب اصتخم ناكو «قاقدلا هللا دبع وبأ خيشلا نيثدح :"ةحودلا" بحاص لاق
 تناكو «هايملا جارخختساو ةثارحلا بابسأ يف ةكرحلا هبأد -هنع هللا يضر- خيشلا ناك :يل

 ءاجذاس ائيش ءاملاو حلملا ىلع ديزي ال هتيوازب لوكأملا هماعطو هدي ىلع حجنت ال ايندلا

 رمألاو ,ركذلا ةمزالم هنأشو .تاجاحلا يوذل هعفدي ايندلا بابسأ نم هيتأي ام لكو

 فلخو «برغملا راطقأ رئاس يف ةباجإلا هل تعقو .ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب

 .لاقملا ناسل نم حصفأ هيدل لاحلا ناسل ناك .خيشملا نم تاكملا

 ناكو .لامملاب بيجيامم رثكأ (30لاحلاب بيجي ناك :يطبهلا هللا دبع يديس لاقو

 هناوخإ ضعب عم ةرم رفحف «يقاوسلا رفحو ةمدخلاو سرغلاو ةثارحلاب هباحصأ رمأي
 :خيشلل اولاقف ءاولكأو هبحاص هعنصف ءاماعط عنص مهتداع يف ةيقاس رفح نمو /«ةيقاس

 .هدنع نم ادغ انل حتفي نأ هللا وجرن :مهل لاقف ؟هلكأن تقو يأف ءيديس اي كماعط يقب

 رابغ هولعي انمامأ ءيشب اذإف ءاحايص انعم ذإ .هعم نوسلاج نحنو ءدغلا نم ناك املف

 مامأ كربف ءشحولا رقب نم دحاو وه اذإف ءانم اند ىتح برقي وهو .هفلخ سانلاو دعب

 .هنع هللا يضر هل ةمارك اهنأ اوملعف هولكأف اماعط عنصو هحبذب مهرمأف ,خيشلا

 .تايف اذك (أ)

 .(34 :ةفحتلا 7 ردا 69 :عتمملا : :عجار) . .ةفوصتملا رابك نم .شكارم نيفد .قاقدلا دمحم (1)

 :هجر) .«هبحصي ال وا ١ ءناسللا ركذ هبحصي نأ امإ .(...) بلقلا ْئ هللا راضحتسا» وه رك اذلا (2)

 .(143 :1987 ,ةرهاقلا .راتخم ةسسؤم «ةيفوصلا ظافلأ مجعم :يواقرشلا نسح

 مهف عدصتو باستكا ريغ نم بلقلا ىلع دري ام نأ ىنعم. ماقملاو لاحلا نيب ةيفوصلا قرفي (3)
 .(36 :يناجرجلل تافيرعتلا رظنا) .دوهجملا لذبب لصحت تاماقملا امنيب ءلاوحألا
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 منغ ةلفاق متيقل اذإ مه لاقف ءشكارم جراح ةرايزل هباخصأب ةرم جرح هنأ ىكحيو

 .مكاحلا ىلإ مهنوعديو مهفلخ نوحيصي ةلفاقلا لهأ لعجف ءاهوذخأف اهوّملف ءاهوذخف

 هللا دبع ىيديس خيشلل ةيده اهنإ :اولاق نأ ىلإ ءاهباحصأ مهفطال مث مهب نولابي ال مهو

 :مهل لاقف .امحل اوهتشاو اونعذأف .مكاذ وه اهو ءاهذحأ يذلا وه :مهل اولاقف «ىناوزغلا

 مث .نيلوألاك مهنومصاخي اهبابرأ ءاجف ءاولعفف ءاهوذخف ادغ امنغ وأ ارقب متيقل اذإ

 لاقف ءرقبلا نم عيطق ىلع هباحصأب رم «بوذحبلا نمحرلا دبع يديسل اذه وحن عقوو

 هوجحندو هوذحنأف ءليللا مالظ مهيشغ دقو .هأيإ مهارأ لجعل لحففلا مكلذ اولحت :مه

 :لامف :هنع مهتلأسف لإ تلصو ىتح الامس و انيب بهذتو هيلع شتفت هتبر تءاجف

 .هذحأ هبحاص نإ :اهه اولاقف ءبوذحملا نمحرلا دبع يديسل ةدع يدنع هنأ الإ ىب ام هللاو

 .تتكسف (هايإ اهورأف «هتصقب اهوريخنأو

 يف رصقي وأ ءركذلا قلح يف كرحتي نم ىأر اذإ خيشلا ناك :"ةحودلا" يف لاقو

 تيأر دقلو .لاحلا يف هيلع ىلاعت هللا حتفي هبرض نم لك و «هقرافت ال اصعب هبرض هتمدخ

 اهايإ هبرض ناك «مظعلا تمشه يطبهلا دمحم يبأ يديس خيشلا بجاح قوف ةبرض

 لك :لوقي يطبهلا دمحم وبأ يديس ناكو .هرمع رخآ ىلإ روثت تناكو :يناوزغلا خيشلا
 .ىهتنا «يناوزغلا دمحم يبأ يديس /ةكرب نم وه امنإ ىلع هب حتف ام

 لحااد روصقلا ةموحُ هتيوازب نفدو :ةئامعستو نيثالثو سمخ ةنس هللا همحر قوت

 .نيمآ هب انعفنو هللا همحر «شك ارم ةنيدم

 يعبسوبلا يساس نب هللا دبع (556)

 باحصأ نم «لضافلا ةكربلا خيشلا «"'”دمحم وبأ يعبسوبلا يساس نب هللا دبع

 لاوحأو ةمج رثآم هل ,.حالصلاو لضفلاو ريخلا لهأ نم ناك .ىناوزغلا دمحم ىبأ خيشلا

 ل هملسملا هكتفاو ءرومزأ ةنيدخم. هن رسأ ىراصلنلا تناك و . ةتلسسحم ةمتس

 يداو ةفض ىلع هتيوازب نفدو ءرشاعلا نرقلا نم نعي ؛ةسداسلا ةرشعلا لئاوأ يوت

 "ةحودلا" نم حص «ةروهشم ةرازم هربقو «شكارم نم ةبرقم.'”تفيسنت

 ع172 :رابجلا ةحنم ,.325 :رشتنملا ءايضلا 23 :ةفرطلا «36 :ةفحتلا .83 :عتمملا :يف هَل محجرت (1)

 .48 :مالعالا

 .نونلا فذحب ءرهنلا يأ ؛فيسنأ ثنؤم وهو ءشكارم زاوحأب يداو (2)
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 اذه لهأ نم ريهاشملا ةلجأو :نايعألا خياشملا رباكأ نم ناك :"ةآرملا" يف لاق

 ءيديزوبلا ميهاربإ نب يلع نسحلا وبأو يناوزغلا دمحم وبأ ناخيشلا هيف مصتحاو .نأشلا
 انأ :دمحم وبأ خيشلا لاّقف ءهمأ نطب ف وهو هتنيع دقف ءهب قحأ انأ :نسحلا وبأ خيشلا لاقف

 .هقحتساف ءهيبأ بلص يف وهو هتنيع دقف ءهب قحأ
 نيتسو ىدحإ ةنس نابعش نم نيرشعلاو سداسلا ةعمجلا ةليل هللا همحر فوتو

 .ىهتنا «ةئامعستو

 شوكلا هللا دبع (557)

 ل7 نوكلاب فورعملا هللا دبع دمحم وبأ لضافلا خيشلا : ةحودلا" ِْق لاق هللا دبع

 املف ,ماعطلا ماعطإ ىلع هليك وو ؛حالفلا ميركلا دبع خيشلا باحصأ نم ءشكارم لهأ نم

 .ةداعلا نع جراح وه ام كلذ يف هل ناكف ؛هدنع برقلا لضفأ كلذ ناك هل ةخيشملا تلا

 خبطي ىربكلا هتخبطم رودق نم ةدحاو لك نأ هباحصأ نم ءالضفلا ضعب انثدح

 صصخب عساو طالب هدنعو «لبإلاو منغلاو رقبلا موي لك يف حبذيو .ةرم يف ناروثلا اهيف
 ىلع هل نأ بجعلاو .ةيفصتلاو ةيرذتلا دنع عرزلاب لعفي امك حاولألاب سكسكلا هيف دربي

 ام لكب نيحلا يف هيتأي ؛نالفب يلع :لاق اذإف ءصوصخم ليكو ماعطلا عاونأ نم عون لك

 عيمج ىلع اركس وأ السع وأ ةهكاف وأ احوبطم وأ ايوشم امإ ؛عونلا كلذ نم نوكي

 .ماودلا ىلع راهن وأ ليل نم تقو لك ف كلذو «خبطلا عاونأ
 ناطلسلا سفن يف عفو / هنع تاماركلاب سانلا ثدحخو هعابتأ رثكو «هتمص لعب الو

 ىلإ ليحرلاب خيشلا ىلعو «ةيوازلا ءالخخإب رمأف «كلملا ىلع ررض خيشلا دمحم هللا دبع يبأ
 فارحال هيف ةالصلا ىري ال ناك و «نييورقلا دجسمل ةقصالم راد ف نكسو اهلصوف ءساف

 هذه ف هراد نم ناطلسلا اذه جرخي هللا نإ :هباحصأل لوقي ناكو ؟2ةلبقلا ةلدأ نع هبارحم

 يف سافب هكلم راد نم روكذملا ناطلسلا ج ورح ناك مث .يراد نم نئجرحخأ امك ةنسلا

 نوسح يبأ ةكرح ببسب اجعزم مرحلا رهش يف ةئامعستو نيتس ةنس ىهو ءةنسلا كلت

 .ينامك رتلا اشاب حلاص رئازجلا بحاص عم هيلإ ئيرملا

 .400 :ليلك الا «3 :ةفرطلا «42 :ةفحتلا ء101 :عتمملا :رظنا (1)

 ادامتعا ةلبقلا فارعلا يروجاتلا تبثأ دقو .ءاملعلا نيب اشاقن سافب ةلبقلا فارخا ةلأسم تراثآ (2)

 ليصافت رظنا) .قاقزلا باهولا دبعو ىئتيسيلا نم لك هل ىدصتو «ةيلقعو ةيلقن ةلدأ ىلع

 .(290-297 :ةيركفلا ةكرحلا يف عوضوملا
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 عم شكارم ىلإ بهذن نآلا :خيشلا باحصأ لاق ساف ىلإ نوسح وبأ لخد املو
 رهطت «مايأ ةعبس دعبف .سافب ميقمف انأ امأو «بيرق نع نوشمتف متنأ امأ :مه لاقف ءانديس

 ثالث ردق ىلع ىقتسملا ةيحان ىلإ دلبلا باب ىلع جرخو ءهل اسرف بكرو «هباي' سبلو

 ىقتسملا لصو ىتح «نيلجر ىوس هعم يشمي هباحصأ نم ادحأ كري لو ءساف نم لايمأ
 :هل اولاق «هيلإ اولصو داهكنأ برع نييراحملا نم ناسرف ةلمجت اذإو «دعقو ضرألا ىلإ لزنف

 :مهدحأ لاقف ؛لاورسلا الإ قي لو ءاهحرطو هبايث درجف «هنوفرعي ال مهو «كبايث عزنا
 هتينم تناكف «هنطب ْف حمرب هنعطف «ةروعلا فشك نع ىهن هللا نإ :لاقف «لاورسلا عزنا

 ةداهشلل :لاق ؟عضوملا كلذ ىلإ تبكر ءيش يأل :هل ليق «هراد ىلإ احورحجم لمح املو .هنم

 .اهيلإ ترمأ ىلا

 .ضرعلا لبحب هربقو «رشاعلا نرقلا نم يأ ؛نيتس ةنس رفص لوأ يف هللا همحر قوت
 ءنوللا دوسأ ناك و .ريخُب يل اعدف «ءاعدلا هنم تبلطو هعم تملكتو «سافب هتيقل

 "ةحودلا" نم ىهتنا ؛هيلع هللا ةمحر انيطب امخض

 -هنع هللا يضر- وهو .ةسيسكلا باب جراخ '''نارفعزلا لبج وه ضرعلا لبجو
 .اهيحاونو شكارم دلبي ةريهشلا شوكلا تنب ءارهزلا ةديسلا ''[دلاو]

 ىراصنلا دي نم "سوس ب ىراصنلا راد اوذخأ ؛كللملا اولد امل ءافرشلا ناكو

 ةعامج رومزأ ىلإ عراسف ,رومزأو اليصأ اولخأ كلذ ىراصنلا ىأر املف ءاهنم مهوجب رخخأو

 ضظظ10111111 لاا ا
 لإ عجر ودعلاب اذإف ودعلا اهيلإ عجري نأ /ةفاخغ مهنم اهنكسي نمو «نيملسملا ددم يتأي

 .نوملسملا مهكتفا ىتح مهورسأف ؛مهيلع اولخدف
 ىراصنلا نم ةأرما دنع اريسأ ناك و ج ورخلا ىلع ءزعو ةمجرتلا بحاص ىدتفا املف

 ءاهب ىل ةجاح الو :ةمملسلا ببكك نه ف ةتع يبل ةلع :هل تلاقو ءابتك هتلوانو

 .دلو :ك .خ ءن )0(
 ل

 :ينونملا دمحم «149/3 :ةولسلا :رظنا) .قيتعلا ساف ةربقم دجوت ثيح «ةعاقلا لتب اضيأ فرعي (1)

 .(242 :1979 16 :ددعلا ؛لهانملا ةلحم نمض ."ديدحلا ساف ةيحاضب ةينيرم تآشنم"
 :سيروط يدو هل يبد :عجار) .م1542/ه948 ةنس (ريداسحلأ) ٍينوف نصح طوقس ىلإ ةراشإ (2)

 .(73 :ءافرشلا خيرات
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 ف فورعملا "مانألا هيبنت" باتك اهتلمج نم ناكف .هسأر ىلع ةفق يف اهب جرخو ءاهذخأف

 بحاص دي ىلع دالبلا هذه هلوخد لوأ كلذ ناكف «ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع ةالصلا
 .هنع هللا يضر ةمجرتلا

 هيلإ كرح مث ءرم امك ةئامعستو نيتس ةنس ف سافل نوسح يبأ لوخد ناكو
 نإ ليقو «ةنسلا كلت يف لتقو ءنوسح يبأ ىلع ةئئاكلا تناكف «خيشلا دمحم ناطلسلا

 ٍقو «نيتسو ىدحإ ماع رفص ثلاث دحألا موي ناك ساف نم خيشلا دمحم ناطلسلا جورخ
 ءايركز يبأ خيشلا نب , يسدابلا نوسح يبأب فورعملا نسحلا وبأ اهلخدد هدعب نينثالا موي

 .نيتسو دحاو ماع لاوش نم نيرشعلاو عبارلا تبسلا موي يف كرتلا عم يساطولا ٍنيرملا
 ةلخدلا ساف خيشلا دمحم لخدو نوسح وبأ لتقف ؛خيشلا دمحم نيبو هنبب ةعقاولا تناك

 كلذو «هنع هغلب مالكل زوزرح يلع يبأ نوتيزلا ةسانكم بيطخ لتقب رمأ اهلحخد املف «ةيناثلا
 هماهتال قاقزلا باهولا دبع دمحم يبأ ساف ىضاق لتقب رمأ مث .روكذملا ماعلا نم ةدعقلا يذ ف

 .اضيأ ةئامعستو نيتسو ىدحإ ماع نم ةدعقلا يذب كلذو ءنوسح يبأ ىلإ ليملاب

 هوتأي نأ ءامل رصاحم وهو ءسافب نيصصلتملا نم ةعامج رمأ «ىلوألا هتلخد لبقو

 هيلع تبعصت امل هل اولاق اوناكو «هتلحمن اسوبحم يسيرشنولا دحاولا دبع دمحم يبأ خيشلاب

 هيلإ ثعبف ءيسيرشنولا نبا كعياب اذإ الإ اهلهأ كعياب الو ءاهيلإ كل ليبس ال :ساف
 علخ يل لحمي الو يبقر ف -يساطولا سابعلا ابأ نيعي- ناطلسلا اذه ةعيب :لاقف «هبغرو

 .دوجوم ريغ وهو «يعرش بجو. الإ اهتقبر
 ؛نيروكذملا نيناطلسلا نيب حلصلا اودقع ءالضفلاو ءاهقفلا نم تقولا نايعأ ناكو

 هيلإ ثسعب املف /ءيسيرشنولا خيشلا هل بتاكلا ناكو ءالجس اوبتكو «يعردلاو نيرملا

 باهدذلا نم عنتما املف ءركذ ام. '”[ةصصلتملا] ةعامجلا رمأ (عنتماف رك ذ امه. خيشلا دمحم

 .ةئامعستو نيسمخحو سم ةنس ةجحلا يذ يف نييورقلا دجسم بابب كلذو .هولتق مهعم

 .هناوضرو ةثالثلا ءاهقفلا ىلع ىلاعت هللا ةمحر

 يلالمسلا بوقعي نب هللا دبع (558)

 رشدم نيفد ,'7يلالمسلا يلوزحلا يسوسلا دمحم وبأ خيشلا بوقعي نب هللا دبع

 .ةصلصلتملا :ح 52 3 )0(

 زيزعلا دبع :قيقحت «"رايخألا ضعب رابخأ ف راونألا ثحابم" :ْ يتالولا دمحم نب دمحأ هل محرت )١(
 .151 :عتمملا «6 :ةفرطلا «.55 :ةفحتلا ؛؟1987 .طابرلا ءايلعلا تاساردلا موليد ءراصعوب
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 20 ديبع]

 ديعس نامثع وبأ خيشلا :ناوحإ هلو ءيشكارملا ورمع يبأ هخيش '”![ةايح] يف يفوت

 نم ةمالغلاو الدات 27 ةدنوفش] نيكد ميهاربإ قاحسإ وبأ خيشلاو .لحف ضرغملا نيفد

 يدادهكسملا دمحأ نب هللا دبع (559)

 ك3 + تاناعنالا» ايف بيع ضرع ناك ريم

 ْق فكللتست اهيلعو اهمزالو «يلالمسلا  ىسومه نب دمحأ يديس بطقلا ىلولابو مولا

 .هدلبب هييأ ءازإب نفدو هللا همحر قوت ىتح كلذ هبأد ناكو .امهتافو دعبو ءامهتايح

 يلالمسلا تاميلس نب نم رلا دبع (560)

 هيقفلا وأ ,حلاصلا يلولا ءلضافلا ةمالعلا ملاعلا هيقفلا 2 ناهيلس دب همسرلا نبع

 هل .ىءاحلصلاو ءايقتألا لئامأو .نيلضافلا ءاهقفلا لضافأ نم -هنع هللا يضر- ناك

 "ةيكلالسلا ةيناهربلا حرش" :اهنم .فيلآت

 يريرسلا بويأ نب هللا دبع (561)
 روهشملا ءكسانلا دباعلا حصانلا ؛حلاصلا يلولا هيقفلا «"”يريرسلا بويأ نب هللا دبع

 .كلذب هروهشم هتيرذو .ةمرحلا ميظعلا ةك ربلا

 يريرسلا ىبحي نب هللا دبع (562)
 (””يريرسلا بويأ نب هللا دبع نب ىبحي نب هللا دبع

 .ةباجح :س «ت (ب) .ةفحتلا نم حيحصتلاو .هللا دبع :خسنلا عيمج ف (أ)

 .هدن وعش :ل ءت م )ج١

 168/3 :لوسعملا لا : يك ومسرلا تايفو (5 :لافذأ ىسوم نب دمحأ خيشلا بقانم :يق هل محججرت (1)

 599 :ةيركفلا ةكرحلا ,21 :تالاجر

 :يليقعبلا بقانم :رظنا) .م77-1478/ه882 ةنس ريبكلا سلطألاب ْنححانْزِإ اهنرت ةقطنم. فوت (2)
 .(14 :تالاجر 225/7 :لوسعملا 9 :ةراشبلا «11 :يكومسرلا تايفو 9

 تايفو :ق هل مجرت «لارمعاب تيأ ةليبق ءسمنملا تيأب ةعقاولا تريرست ةيرق ىلإ يمتني (3)

 .20 :تالاجر «11 :يكومسرلا

 .(20 :تالاجر .11 :يكومسرلا تايفو :رظنا) .رشاعلا يرجهلا نرقلا رخاوأ يفوت هيقف ملاع (4)
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 يكومج'رلا عساولا دبع نب معنملا دبع (563)
 :لماعلا ملاعلا حلاصلا دباعلا هيقفلا ؛"'”نييتاغتلا يكومسرلا عساولا دبع نب معنملا دبع

 .دجهتلا ريثك ءافشقتم ادهاز اعوشحخ -هنع هللا يضر- ناك .دهازلا ريخلا نيدلا

 .ةئامعستو نيعبرأو ةعبس ماع (”ةغاغم رجحب قوت

 يسيإلا ميهاربإ نب هللا دبع (564)

 .احاص الضاف الجر هللا همحر ناك .ىسوم

 يداد_تسملا ىسوم نب نمحرلا دبع (565)

 ىلإ رانموتب هبمعو .نفد ةبو كاحججو ليزن ,7يدادخغسملا ىسوم نب نمحرلا دبع

 . يك ومس رلا يراوزملا ناميلس نب دمحم يديس

 يوالفدلا ميهاربإ نب رابجلا دبع (566)
 حلاصلا لولا كسانلا دبعلا ا والفدلا يلمتلا ريغصلا ميهاربإ نب رابجلا دبع

 .لماعلا مناعلا

 .ريبكلا رابحلا دبع يديس ءازإب نفدو .ةئامعستو نينامثو تس ةنس يق هللا همحر قوت

 يناتكسلا نموملا دبع (567)
 دبع نب دمحأ يديس ليلجلا ةمالعلا بحاص « 5 )6(

 هخيشب هقفت ءاحلاص اهيقف الماع املاع -هنع هللا يضر- ناك .يدادجسملا نمحرلا

 ىتح مهبحصو «هدالوأ عم انكاس هدعب يقبو «خيشلا وت ىتح هرمع همزالو «روكذملا
 .ملعأ هللاو ءرشاعلا نرقلا نم ةرشاعلا لوأ وأ ةعساتلا ةرشعلا رخآ يف قوت

 .329/18 :لوسعملا 228 :ةراشبلا «14 :يكومسرلا تايفو :يف هل مجرت ,724 :مقرلا يف هتمجرت رركتس (1)
 .(51 :دئاوفلا عجار) .نيهتسُميإ ةليبقب هلعلو ءسوس لفسأب عقي (2)

 .12 :يكومسرلا تايفو رظنا (3)
 رظنا) .نددهلسميإ هنطوم نم هلاقتنلا دعب ناجيو ضوحب الفوأ ريداحلأ ةسردع. سيردتلل ردصت (4)

 ةكرحلا ,21 :تالاجر ,279/13 :لوسعملا ,23 :ةراشبلا ,23 :يكومسرلا تايفو :يف كلذك هتمجرت
 :6589 :ةيركفلا

 22 :تاالاجر 8 :ةراشبلا 6 : يك ومس رلا تايفو :عحار 05:

 .600 :ةيركفلا ةكرحلا 223 :تالاجر .«277/13 :لوسعملا :رظنا (6)
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 نعو ,مدقتملا هخيش نع ءارقفلا بدأو «موقلا ةقيرط ذأ -هنع هللا ىضر- ناكو

 .يلوزحلا ىسوم نب دمحأ يديس لماكلا خيشلا
 يكومج رلا دمحم نب حيمسلا دبع (568)

 حيمسلا دبع ءانبأ دج 2 "”نيتاغتلا يك ومس رلا مساقلب نب دمحم نب حيمسلا دبع

 .اح اص اسردم ءادباع اكسان ءائراق اهيقف -هنع هللا ىيضر- ناك .ىلعألا

 .ةئامعستو ةرشع سمح ةنس املظ اليتق ”نيتاغتب يفوت

 يترنمتلا رابجلا دبع (569)
 7 يسوكللا ىلعألا ىترنمتلا ميهاربإ نب دمحم يديس دج رابحلا دبع

 .ملعأ هللاو عساتلا نرملا لهأ نم ءتاك ربلاو تاماركلا رهاظ اص لجر . ز ونمأ

 عابتلا زيزعلا دبع (570)
 ذإ ؛ريرحلا هتعنص ىلإ ةبسن رارحلاو ؛ع ابتلابو هب فرع ,'””رارحلا قحلا نب زيزعلا دبع

 رجب ءالماك اخيشو ءالماع املاع -هنع هللا ىضر- ناك .هرمأ لوأ ف هتفرح تناك

 ,خماشلا لضفلا لبجو «رباكألا ذاتسأو «خياشملا خيشو «ناسحلا رثآملا عمجمو ؛«'[نافرعلا]

 ريغ نم ءهرصع ف ةقيرطلا ةمئأ مامإو «عافنلا هثوغو هثراوو هتقو بطق ءرخافملا ةموثرجو
 .دح هرصخي و .دع هيصحي داكي ال ام خياشملا نم هيلع جرخت دق «عازن الو فالتخا

 ؛هرارسأو هفقراعم هلاجر رودص تأللمو «هراونأ برغملا راطقأ تألم دقف «ةلمجلاب و

 .لماكلا خيشلا زيزعلا دبع يديسب شكارم راطقأ يف نيحلاصلا نيب رهتشي ناك ىتح

 .يبغت ةرظنلا :لاقيو
 هلجلأ ناح املف (ةهيذي ىلع هل حتفو ٌمدم همدخ هنأ كلذو .ءايميكلاب هحخبش هعص وهم

 زيزعلا دبع نإف /ءزيزعلا دبع يف هللا هللا ءريغص اي :هل لاقو ءريغصل | يديس هب ىصوأ

 دلب نيفد .'

 ها حإ 3 300 5 ' : -
 دفر اذإ ناكو لا قدنخب هلزنم. نينس همدخف .خيشلا توم دعب هيلإ رامسسف .ءايميك

 ف راغملا هك ()

 .19 :تالاجر 8

 .لالمسواديإو ليقعبواديإ دودح يف يزنأ زكرم نم قرشلا ىلإ عقت (2)
 .(15 :تالاجر :9/7 :لوسعملا رظنا) .ةيركب ةرسأ نم حلاص ملاع ءزونامأ ةليبق تلاحم نيفد (3)
 .208/2 :ةولسلا «165 :رابحلا ةحنم ,1-2 :ةفرطلا ,5 :ةفحتلا 35 :عتمملا :136 :ةحودلا :يف هل وجرت (4)

 .(25 :ةفحتلا رظنا) .ساف زاوحاب عماج دالوا ةليبقب نبللا يداو برق عقي (5)
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 .ةدم كلذ ىلع ناكو هس رخي لعق و .هيلع يذلا هبوثب ريغصلا ديس هاطغ ليللاب

 ناك و .دعب ىلع هيلإ خيشلا ةجوز ترظنف .هتيشام ةياعرو خيشلا ةمدحخس يف ناك و

 كلذ ف لاحلا كلت ىلع هنم تقفشأف .هديب ائيشو هقنع ىلع ائيش لماح وهو ءوتات اهمسا

 هتنكمو مويلا هايإ هتلئأل ءيش يديب ناك ول ءزيزعلا دبع وه اميف رظنا :خيشلل تلاقف «مويلا

 عفتني رس :هل لاق مب ءاض اعدف ءوتات كمأل عدا ,يدلو اي :خيشلا هل لاق لصو املف «هنم

 .هنطو شكارمت. رقتساف راسو ؛' ”ةدارإلا فاقث نم هقلطأف «سانلا كب

 ثا هريصخ] معو ,هتعبت ترشتناو هتمارك ترهتش او .ناكم لك نم هيلإ سانلا ل بقأو

 بابل جرح مث ءامايأ هراذب هرم بجتحا هنأ ىححيو .ناكرألاو اياوزلا 7[ برغملا] نم

 وأ اذهب رهظف «يلو ةئامسمخ مويلا كلذ يف دلو هنأ مهربحأ '[كلذ] ىضقنا املف «مهيلإ

 .ءايميك هنإ :هيف 0 لوق قادصم هلثم

 محدزي «ةميظع ةرازم شكارع.هربقو «ةئامعستو ةرشع عبرأ ةنس هللا همحر يفوت

 هللا انعفن اهب نيروهشملا ةعبسلا لحأ وهو .رهاظ هيلع لامجلا رثآو .هيلع ءاسنلاو لاجرلا

 .نيما «هب

 حالفلا ميركلا دبع (571)

 .ردفملا ليلا ,حالفلاب فورعملا « « يشك ارملا يكحيتلا يحاحلا رمع نب ميرح <لا دبع

 ”ةح ودلا' يف هاكح اميف شكارم لهأ دنع عابتلا زيزعلا دبع خيشلا ةفيلخ] فانك ريبكلا

 .هنم ديري امل افعاسمو هل ايخاومو «يناوزغلا دمحم يبأ يديس خيشلل ارصاعم ناكو :لاق

 (”نأشلا ريبك

 عم ءرداصلاو دراولل ماعطلا ماعطإ يف ةديدم ةدئام هلو «ةليلج رثآمو ةمج لئاضف هل

 كلذكو «فصولا هنع زجعي ءيش خبطلا عاونأو موحللا فانصأو هك اوفلا ةرثك و .هتدوج+

 .هتمارك نب مانلا دنع ترتاوت دقو .هذعب نم هباحصأ ناك

 .ح نم طقاس (ج) .س نم طقاس (ب) .ةريخغ :ك )١(

 س نم طقاس (د)

 .ةقيقحلا ىلع هللا ىلإ نيعطقنملا عم لخخديف هتدارإ نع ديرملا درجتي نأ» وصلا حالطصالا ف ين عت (1)

 .(8 :ةيفوصلا ظافلأ مجعم رظنا) .«هللا برق ىنمتي يذلا ديرملا ىلع قلطت بلقلا يف ةعول اضيأ يهو

 :رابخلا ةحنم :453 :ليلكإإلا 224 :ةآرملا .3 :ةفرطلا 226 :ةفحتلا (48 :عتمملا :يق هتمجرت رظنا (2)
 .170/8 :مالعالا ,88/1 :ةيدبألا ةداعسلا 6

-433- 



 يضاقلا ةبقب نفدو «ةئامعستو نيئالكو ثالئ ةنس لوألا عيبر 8 هللا همححر قوت

 .نيمآ ءامهب انعفنو /ءامهنع هللا يضر «"!”ناليأ باب لخاد هل اقصالم ضايع [335]
 ينيطمسقلا زيزعلا دبع (572)

 هيلإ راشملا خياشملا خيش «سراف وبأ :"ةحودلا" يف لاق «'"”نييطمسقلا زيزعلا دبع
 ماقم غلب هنإ لاقيو «ةيفوصلا مالعأو ءايلوألا رباكأ نم -هنع هللا يضر- ناك .ةينابطقلاب
 ءاملعلا نم ءميظعلا نأشلا هل اء كذلا ريهش «نأشلا ريبك «باطقألا لزانمو دارفألا

 وبأو «يرغضملا رمع نب هللا دبع دمحم وبأ ناخيشلا هتذمالت نمو .نيقتملا ءايلوألاو ءنيلماعلا
 .يعردلا ىلع نب دمحم هللا دبع

 ءاملع هباحصأو .ىصحت نأ نم رثكأ هتاماركو «ةريثك هبقانمو «ةريهش هرابخأو

 .هراثآ و هلئاضف ف اوفنصو «هرابخأ يق اوفلأ مهنأ نظأ الو «رباكأ

 .ةيربلا ةيبزغلا ماعم يف ةياخلا خلي نب وهخ هةلسسجلا ىلعو
 . رشاعلا نرقلا نم ئبعي ؛ةعبارلا ةرشعلا ف ءملعأ هللاو هللا همحح ر قوت

 يفيرسلا حاوللا رمع (573)
 هللا يضر- ناك .ريبكلا يلولا ؛ليلجلا خيشلا ءصفح وبأ يفيرسلا حاوللا رمع]

 .يناوزغلا خيشلا باحصأ ةلج نم -هنع
 نمحرلا دبع يديس نوكل «ةرشاعلا ةئاملا نم ةنماثلا ةرشعلا لئاوأ يف فوت هلعل

 '”![ملعأ هللاو ؛هرمأ رآ يف هثرو بوذجما
 بودذجما نمحرلا دبع (574)

 مث لصألا يجاهنصلا ناسح نب ةمالس نب بوقعي نب دايع نب نمحرلا دبع

 هركذ ريهشلا ءققحملا ءرّدَقْلا ميظعلا «*”بوذحنباب فرع ءدمحم وبأ يلاك دلا 2 [يتجرفلا]

 .ت نم ةطقاس ةمجح لا (ب) 220202 .سرم ةفاضإلا ()

 .عتمملا يف ام انتبثآو .يجربلا :خسنلا عيمج يف (ج)

 :عجار .ليسي يداو ىلع فرشيو «ةيقرشلا ةيبونجلا ةيوازلا ف عي «ةكردقلا شكارم باوبأ نم (1)
 [0ءا/علاثتلم (00. ( 11... م.م. 1! 26-5

 .66 :ةفحتلا ء132 :ةحاودلا :رظنا (2)

 .(170 :رابحللا ةحنم 85 :عتمملا ,37 :ةفحتلا :عجار) .فيرس ل |هأ دالبب نزاخملا يداو نيفد (3)
 :ةفحتلا 14-215 :برلقلا جاهتبا :يف هل مجرت .ةلاكد برع لئابق ىدحإ جرف دالوأ ىلإ بسني (4)

 يف برطملا «284 :رونلا ةرجش «4 :ناتسبلا راهزأ 7 :عتمملا 414 :ليلكالا «13 :ةأرملا 0
 ةوعد ."”هراثآو هرصع بوذحجملا نمحرلا دبع" :يدالنلا رداقلا دبع .159 :برغملا ءايلوأ ريهاشم

 .1] :ةنسسلا .9-10 :ددعلا ءقحلا
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 بحاصو ؛«تاماقملا ىلاع ءلصاولا ريطخلا ققحملاو ءلماكلا ريبكلا فراعلا ,قلخلا يف

 رثاملاو صئاصخلاو «ةيتاذلا ةبحملاو ةينابرلا لاوحألاو «ةينسلا '”تاراشإلاو تاماركلا

 ةمهاو ؛ةضايفلا ةماتلا راونألاو «ةذفانلا '”ةريصبلاو «ةديمحلا رخافملاو بقانملاو ,ةديدعلا

 :هتقو خيش «لاجرلا لوحف دمم و ءلاوحألا يف هنامز بطق «ةقداصلا ةفشاكملاو «ةيلاعلا

 .هرصع ةبخغو هرهد ةبوجعأو
 دالب لحاسب رطفلا نيع طابرب حالصلاو ريخلا (”ءاهأو كرابملا هفلس ىوأم ناك

 نكس مث «نوتيزلا ةسانكم يحاون ىلإ هدلاوو وه لحر مث «””طيتب اضيأ فرعيو ءرومزأ
 .ةسانكم وه

 .هوفاضتساف ءارقفلا ضعب هللا قاس ؛هيدل ةيصوصخو هب هتيانع راهظإ هللا دارأ املف

 ىلع لبقأ هيلع هنتر رشنو هحتف راهظإل ايس كلذ ناكف مهاوثم مركأو مهفاضأف
 اصعب هبرض الحر ىأرف .كلذ نم دصق امو «هنم لمعت ريغ نم هيلع هللا لبقأف ءفايضألا

 /نيأ الو .هبحاص نيأ فرعي الو «هللا هللا :حيصي هلوم وهو اماع يقبف ؛هبرإ ىضقف

 .ساف ىلإ عفد نأ ىلإ ,هدصقي
 يديس وه اذإف «هفرعف هبحاصب وه اذإ «””نيعامشلا ىلإ ذفانلا نييورقلا بابي وه امنيبف

 هعفد مث ؛هكرحو ىلع يديس هب كسمأف هيلإ لبقأف «راودلاب فرع ىجاهنصلا دمحأ نب ىلع

 .ضرألا يطو ةوطنلا ماقم نم هنكمف ءساف يداوب ”ديدحلا جربلاب وه اذإف

 لهأو .هعبصأ ىلع هترس نم هعفر يلع يديس خيشلا نأ لاحلا كلت يف ىأرف :لاق

 .اذه طعيلف ٍنبحأ نم :مهل لوقي وهو «نوعمتب هللا
 يقلف «ىأر امك هنوطعيو هللا لهأ نم خياشملا يقلي لعجف ء؛هدلب ىلإ راس مث

 ةمجرتلا بحاص خيشلا نأ يهو «ةفورعم ةياكح يف هنع ذخأف :نياورلا ابأ يديس ةسانكمم

 همدختست ام سكع وهو ؛بلقلا قيرط نع متي ةفوصتملا نبي لاصتالا نإ يأ «ماغإلا وأ ايؤرلا يه (1)
 .(45 :ةيفوصلا ظافلأ مجعم :رظنا) .اهريغو بطاخت نم ةماعلا

 اهب ىري سفنلل رصبلا ةباثم, ةفوصتملا دنع يهو «ةيسدقلا ةوقلاو ةيرظنلا ةلقاعلاب اضيأ فرعت (2)
 0 7 .(30 :تافيرعتلا عجار) .ءايشألا قئامح

 .ولابغأ وأ ءرمانأ :ةغيصب ىرحخأ نكامأ يف قطنتو «نيعلا :ةيغيزامألاّف اهب دصقي (3)
 .(93/1 :نييورقلا عماج رظنا) .دجاسملل اهىيدقت لجأ نم عومشلا هنم بناج يف عابت تناك سافب قوس (4)
 .(334 ::رطاعلا ضورلا :عجار) .ديدحلا سافب عبسلا باب جراح عقي (5)
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 ةبادل «ةبادلا هذه تحت ام سنكاف لاعت :هل لاقف ءديدج سنرب هيلعو هراد بابب اموي َرَم

 .لبزلا هيف لعجُي ام هل جرخيل نياورلا وبأ يديس لحدف «كلذ ىلإ هباحأف ءىروألاب هل تناك

 ءىضق ام ىضقو لبزلا هيف لعجو «ضرألا ف هسنرب حرط دق هدجو جرخ املف
 ربتخُي نأ دارأ هنأل يأ ؛طق هلثم تيأر امو ءاذه ريغ ئبلغ ام :لاقو .هنم ابجعتم يقبف

 مدعو سفنلا ضفح نم نظي ام قوف هدجوف ءاهنع ىضرلاو هسفن ىلإ رظنلا نم هناكم
 هدال وأ دنع ناك و ءتقولا كلذ نم اكسم حوفي لزي م سنربلا كلذ نإ لاقيو .اهب ةالابملا

 .هب نوك ربتي مهرئاحخذ يف
 هب هنإ لاقيو «هنع ذحأو يلا رت اركب يبأ نب لديعس يديس اضيأ ةسانكمج. ىقلو

 ىلع ؛'[قيري] ,هدهاش نع ابئاغ .هسح نع اعطتقم لبق ناكو ؛هدوجو ىلإ عجرو كسامن
 ةكم «نمحرلا دبع يديس اي :هل لاقف «جحلا ىلإ يشملا يف هراشتساو .ماعطلا عنام نه هسفن

 :لوقي لعجف ءالاح هنم هنكمو ءالاقم هل لاق «هراد يف هروزت يه هيغبت يذلا «ةقاشع

 هنأكو ,ةبطخب كيتأن :هل لاق مث «بيبحلا ديعس بيذاجأ (”””[بيبحلا] ديعس بيذاجأ

 .اهب هاتأف «ةلاحلا كلتب هدافأ ام لحأل

 نم ؛ةسانكم ءافرش دج يفيرشلا دمحأ يديس فيرشلا ديسلا اهب اضيأ ىقلو

 رمع يديس بطقلا خيشلا يقلو «يزاتلا شبجي نب ميحرلا دبع نب دمحم يديس باحصأ
 .قيرطلا /كولسو ةيبرتلا يف هتدمع وهو ءنوهرز لبج بحاص ؛باطنلا

 ,"”بذجلا ىلإ بسني ناك نم هباحصأ رئاس ىلع اهيف رهظ ةياكح هعم هل تعقوو
 تبلغو ءمهسوؤر ةيطغتب مهرمأو «بوذحملا الإ بوذحم ىقبي ال :رمع يديس مهل لاقف
 نم هريغ ىلع هب صقعخاو «قلخلا ةنسلأ ىلع كلذ ىرجو «بوذحجملاب ةيمستلا هيلع

 .هيف هتوقب امالعإو هل هللا نم اماركإو «ةينطابلا هتقيقح اراهظإ «نييبوذجما

 رصق لهأ نم هيذؤي ناك نم اناسنإ نأ ةيمستلا هذه 5 ةماركلا نم هل قفتا اممو

 خيشلاب اذإ ةليل تاذ مئان وه امنيبف «ميملاب موذحملا هيف لوقيف همسا ريغي ناك ؛”.يركلا دبع

 .ن ل «س نم طقاس 2(ب) .نيعي عا )0

 زافف «ةيلعلا تاذلا دوهش ف بئاغلاو ءهسفنل قحلا هافطصا نم وهو .,بذجلا ةملك نم تءاج (!)
 .(107 :تافيرعتلا رظنا) .ةفلك الب بتارملا ٠ تاماقملا عيمجت

 .ريبكلا رصقلاب ايلاح فرعيو .يماتكلا ميركلا دبع ريمألا ىلإ ةبسن مسالا اذهب يمعو :ةماتك رصق (2)
 نب زيزعلا دبع :عجار) .شئارعلا قرش ابونج ملك30 دعب ىلع سوكللا رهن فافض ىلع عقيو
 .(43 :1974 1 :ددعلا ,لهانملا ةلحم ."برغملا يف ةرضاح لوأ :ريبكلا ريصقلا" :هللا دبع
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 اهنم شاشر تراطف «ثفن وأ اهيف خفنو ههجو نم اهاندأف «ةبعج هدي ْق ةمجرتلا بحاص

 .ههجو ىلع
 اتيب ةنيدملا جراح هل اولعجف هلك مذحت مث ءاماذج ههجو يف كلذ راثأ اذإ حبصأ املف

 مث «ةليوط ةبصق سأر يف هولعج هوو زبخخ نم لكأي امت. هوتأ اذإ هلهأ ناكو ءبصق نم
 هاجو زع اذ ناك نأ دعب تام نأ ىلإ اناهم ادرفنم اديرط كلذك يقبو «هايإ هولوان

 .هئايلوأ ةياذإب ةبراحماب هللا ةزرابم نم ةيفاعلاو ةمالسلا هللا لأسن «ةسايرو

 دبع يديس يقلو «طبهلا دالب ىنكسب هرمأ يذلا وه رمع يديس خيشلا نأ اوركذو
 يديس دلاو لالع نب ىيي يديس اضيأ يقلو ءنوهرز لبج نيفد ' ”يجيلزلا قحلا
 اضيأ ىملو .اندنع ىحرلاب نحطي وهو هلّقعأ :لاق هنأ رادق يديس نع ىكح © نق

 ٠ .خياشملا نم مهريغو '”ينايفسلا نارعج دمحم يديس

 رمع يديس هيلع راشأ «هب قلخلا عافتنال حلصو ءهرمأ ىهتناو هلاح لمك املو
 ثييو هتلاح هنع ذخأي يذلا هبحاص نأل كلذو «هانمدق امك طبها دالب ىنكسب باطخلا

 هللا دنع ايرقمو ءابولطمو كلذب ادارم بحاصلا اذه ناك و .ةيحانلا كلتب ناك هتمكح هيف

 نم هيمحيو «هيقريو هيبريو هبلطي وه خيشلا لعجف «جراخلا يف هب هتيانع رهظأف ءابوبح
 .هتفالحخن تهجوتو /هرمأ لمك نأ ىلإ هنع دوذيو «قئالعلاو قئاوعلا 8

 راوجي قاحللا الإ هل قبي من و ءكانه هنم دوصقملا رطولا ىضقو «ةنامألا خيشلا غلب املو

 ديع هيرو رع و ميقا لوألا هرم ىلإ عوجرلا دارأ ؛هبرق طاسبب لولحلاو قحلا

 هنفدو نوتيزلا ةسانكم ىلإ هلمحب «ةدومصم دالب نم يريزوبب هرادب وهو «هلجأ بازتقا

 لاقو .خيشلا مهملكف «كلذل مهك ري نأ اوبأو «دالبلا كلت لهأ ءاج هولمح املو ,كانه

 ىلع مكفعاسأ ال اذه يلع نولمعت نآلاو «ةالابم يف مكل نكت مل مكنيب ايح تنك امل :مُه

 232 :ةفحتلا :رظنا) .يناوزغلا هللا دبع هنع ذأ ,نوهرز نيفد ءينوهرزلا يجيلزلا دمحم وبأ (1)
 .(190 :ةأرملا «62 :عتمملا

 ةنسس قوت .كلام ننفب برع نم بيصخوب دالوأ ىلإ بستني ءيفوص خيش ءرادق دمحم (2)
 .(56 :ةفحتلا 2216 :ةأرملا .153 :عتمملا :رظنا) .ما615/مه4

 :عجار) .سياسبلا نيفد روصنم نب دمحم باحصأ نم ؛يداوزلا ينايفسلا دمحأ نب يلع نب نارعج (3)
 .(176 :رابجلا ةحنم (333 :بولقلا جاهتبا 2109 :عتمملا ,44 :ةفحتلا
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 ءىحضألا ديع ةليلل اقفاوم ةعمجلا ةليل '"فوع دالب عضومقيرطلا يف يثوتو
 ةجحلا يذ نم رشع يناثلا دحألا موي ىسيع باب جراخ هونفدو «ةسانكم ىلإ هب اولصوف

 .ةئامعست و نيعبس و ةتس ماع

 هل رواجملا "”ىسوم نب نارمع يديس ربق ىلع ةسانكم. فقو هتايح مايأ يف ناك
 اورفح املف ءنارمع يديس ىلع رمعن انه :لاقو عنالا هربق ثيح هقدو اذتو ذحأف ,ءكانه

 دحأ هنأ ىلإ ةراشإ هنم كلذ ناكو .دتولاب ملع الو دصق ريغ نم هلاحب دتولا اودحو هل

 .ةعبرألا داتوألا

 هثراو ناكو .بيشي هسأر نم دتولا :لاقف ءيديس اي كسأر باش :هل ليق دقو

 .هونفد نأ ىلإ مهعم راسف .هتوم دعب قيرطلا يف هقحل امنإو ؛هتوم رضحي مل فسوي يديس
 .فرصناو ةريسي مهاردب ةليلق مايأ يف هيلع ىلا ةبقلا هيلع ىنبو

 دعلا تتافو دوجولا تألم دقف «ةرهابلا هقراوخو -هنع هللا يضر هتمارك امأو

 هلو ءرحبلاو ربلا يف ثيغيو ءنوكي نأ لبق ءيشلاب ربخي تافشاكملا اذكو ءرصحلاو

 .هيف ام ىريو ظوفحملا حوللا نع رابخإلا همالك ف يرجيو «ةفرعب ةنس لك فقي ؛ةوظحلا
 يلع يديس هخيش ثرو نم لوأف «هتقو ف خياشملا ثري -هنع هللا يضر- ناكو

 ةميدخ يضاقلا نب دمحأ تنب ةنمآ خيشلا يف هتخأ تثروو «نيثلثلا هنم ثرو يجاهنصلا

 مب )يلا ظَح ُلثم رك ذلل» هنم امهثرإ ناكف .هنفدم يئ هتعيجضو يلع يديس
 | ' ولاا

 ءىشمف ءءاسنلا كايإ :هل لاقو «ةزبخ هاطعأف هراضتحا /برق هيلع لخد هنأ ىكحي

 تلاقف «هيلع تفقو ةنمآ ةديسلاب اذإ ءساف نم لايمأ ةعست وحن ىلع ءاملا سأرب وه امنيبف

 لاقف «ءثلثلا اهسفنل تكسمأو «نيشلثلا هتطعأف اهتمسقف ءاهايإ اهوانف «ةزبخلا تاه :هل

 يل لصح ذالا :لاقو ءاهثروف تتام مث .كسفن ىلع تيشخل لدعلاب تمسق ام الول :اه
 .الماك يبأ ثرإ

 .(430/2 :برغملا لئابق 54/3 :فاحتإلا :عجار) .تاغت لبجو غالز لبج نيب ساف برغ لامش عقي (1)

 ةنس يفوت ؛يروقلا نع ذأ .ظفاح هيقف ءيسودبعلا نارمع يبأ ذيملت يتاناحجلا ىسوم نب نارمع (2)
 .503/5 :فامتإلا 37 :جاهتبالا :عجار) .ىسيع باب جراخ سانكم. نفدو .م1427/ه10)

 .(6/7 :ةلاحك مجعم .56 :رطاعلا ضورلا
 .11 :ءامسنلا (3)
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 ناكف «هئالتما دعب هرمأ رخآ يف هثرو ؛يفيرسلا حوللا رمع يديس ثرو نم رخآو

 يف كلذ نم هب لزن ام ةوق رهظي ناكو ؛حاول اي كعاتم الإ هيلع "[تردق] ءيش لك :لوقي
 هاطعأف هتوم برق هيلع لحد ؛(”ىسنوتلا ي واوزلا ميهاربإ يكديس اضيأ ثرو نمو .هدلج

 !شرك ابأ اي كيف يدنع يذلا اذه :هل لاقف ءيدحو :لاق ؟اهلكأت نم عم :هل لاق مث «ةزبخ
 : يجاهنصلا ىلع يديس هخيشك -ةمالم بحاص :يأ- ايتمالم -هنع هللا يضر- ناكو

 :قلخلا شحوت رومأ هرهاظ ىلع يرحت تناكف ؛ماجحأ ميهاربإ يديس هخيش خيشو

 .عمجلا نيع نم ةرداصو باوص اهتقيقح ف يهو ءاهببسب هيلع نوركنيو هنم نورفانتيف

 ةعيرشلا رهاظ نم هنوفرعي امع هيف جرفُي اميف هب ءادتقالا مدعب هباحصأ يصوي ناكو

 ىلع اعومجم «مهرابدإ يف الو مهابقإ يف قلخلاب ثرتكي ال ,ةقيقحلا دراو هيلع هربخُي ام
 ءاراهن هنع مهرابدإو اليل هيلع قلخلا لابقإ دعي ناك لب .هالوت هب ام ريغل تفتلي الو ءهالوم

 ءرذقلا بئاوش نم هنطاب افص دق هللا ىلإ هللا ىوس امثو .هسفن نم هرهد لوط رفي

 اعنم ايندلا ةمعن دعي لب «معنلاو دئادشلاو ؛مذلاو حدملاو ردملاو بهذلا هدنع ىوتساو
 لضف نم هتياهن ف لصحف هللا ىوس امع هتيادب ف ضرعأ .ءاعرو ءاطع ةدشلاو «ءالبو

 .هللا الا هملعي ال ام هللا

 : ناذألا عمس اذإ ءاهب الماع ةنسلل اعبتم ءاهنع الوؤس ءةعيرشلا فئاظوب امئاق ناكو

 نم نكي لو تقولا رضح اذإو «ةالصلا ىلإ ماقو .ىتأ دق ناطلسلا '””[حيرب ] اذه :لاق

 اعضاوتم /ءهقح قح يذ لكل يطعيو .دليو جوزتيو ثرحل ببستي ناكو .وه نذأ نذؤي
 ىلع ابظاوم .دابعلا حالص يف ايعاس ءفرشلا قوقحلا ايعارم هللا لهأ عم اصوصخ ءابدأتم

 .ءاحخرلاو ةدشلا يف ايساوم ,مهفيعضل الفاك و ؛مهفوهلم ةثاغإو مهعئاج ماعطإب مهتمدخ

 .ىذألا ىلع ارباص «مهيلع رورسلا لاختدإ فو هلك كلذ يف اغلابم ههاجلا الذاب

 نم ناكو .ةينس الاوحأ هنم اودمتساو «هتيانعو هتك رب مهيلع ترهظف «ماوقأ هبحص

 :نوزوم مالكب هتبيغ لاح يف ملكتيو .هعمجو همالك نم بزح هلو .اريثك هلل نيركاذلا

 .هللا ركذ ىلع لمتشي «ريثك ةيرعشلا مهنازوأو فرعلا لهأ نوحلم نم هنع ظفحيو

 .كيرب :ل تن (ب) . تمذدتن 4 «سص سنن )1

 نفدو .م1554/ه961 ةنس يفوت «عتمملا بحاص اهنم اضعب ركذ «ةريثك تامارك هنع رثؤت .يفوص (!)
 .(14 :ةأرملا ,370 :رطاعلا ضورلا «61 :عتمملا 31 :ةفحتلا رظنا) .ةسيلا باب جرا
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 ىلع ةلالدلاو «ةّيقوذلا لياخملاو ةينافرعلا ةراشإلاو ءملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ديمحتو

 :كلذ نمو «كلذ ريغو «تاييغملاب رابخإلاو ءاهباداو ةبحصلاو
 )1( هللا بابو ميركلا مسب ىلوقالدبنه للام سب

 يرجع يبا هسبللا سلو
 اذلل يلام ماله

 احار الو ن يقشاعلا
 ةيححم ال ايي: كيك ذا

 دمحم يببيبح الول

 يل وهاه كك نم بحلا

 دمحم يبيبح ايأ

 براي او فقو دييبعلا

 دمحم يسيح ايأ

 مسا سس ع يبجلا
 يالو م براي وىوأ

 بوغغرم بوذحمب بوذجحم
 ناك انبر ىضق يللا

 دونجحمب شاناام بودجج

 طظوفحملا حولا يف ترظن
 لاحلا ىلعاولااست ذإ

 ساسنلا ىلع اولااست ذإو

 هللا لو سرامتاخلاو

 دجممل ركذ ىلحاام

 دمحمفاوللااوباص

 يسفنف ااحار بيصن

 يسرك الو شرع ناك ام

 ىوهن يللا بيبحلا تناو

 اووهيف كبح تير

 كريغاوفرعام بابلل

 كريحخ الإ انيعامو

 يس- غشسولت شال بولحب

 ينتوتاف ةبحصلا لهأ

 يلالعلا ضرأ يف ىكاس

 يل ىمحتيام سارلا يف

 ايب يللا ىدمه لاوحالا

 اذ تيبس ةحجاسلا

 يلأاحلهب,اشي لاحاال

 .هب طاحي ال امم كلذ ريغ ىلإ

 .نوحلملا لجزلا رعش نم ةعوطقم (1)
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 باطنخلا رمع (575)
 لمهأ ةودقو ؛خويشلا ردص صفح وبأ «هنيفدو نوهرز ليزن «"”باطخلا رمع

 نامح لا ديع يديس ربخأ .دحت ال ىلا رحافملاو ءدعت ال ىلا تاماركلا هذ .خوسرلا

 هئنهن باطخلا رمع يديس ىلإ يشمن اومله لا لا سراقب هنايسسل بوتانقا

 .اذه وحن و هآ ةينابطقلاب

 نرقلا نم نعي ؛ملعأ هللاو ؛ ؛ةعبارلا ةرشعلا يف يفوت «خياشملا يقل :"ةحودلا" يف لاقو

 دعب الإ يوت ام هنأ ىتأي امم رهظي يذلا نأل :هنم ةسماخلا ةرشعلا نم نيعي هلعلو ءرشاعلا

 ركذ اميف ةعقاولا تناك دقو ءشكارم ناطلسو ساف ناطلس نيب ةنئاكلا ةبقعوب ةعقو

 .ملعأ هللا و .ةئامعستو نيعبرأو ثاالي ةنس

 امهرغص يف نيبحاصتم اناك و «ةلاخخ با طايخلا هللا دبع خيشلاو وه خيشلا ناكو

 لوقيو بتكملا يتأي رئاصبلا لهأ ضعبو ؛دحاو بتكم ْث دحاو بدؤم ىلع نآرقي
 ناك ام امهرمأ نم ناك نأ ىلإ «ملعملا امهفرعي الو «نائيضي ناليدنق انهاه كدنع :ملعملل

 .ةرهشلاو ةيالولا نم
 يق ةأرما ةنالف هل بطخُي نأ هللا دبع يديس ىلإ ةمحرتلا بحاص ثعب ءاربك املف

 ءاهب ءانبلا رظتني وهو ءاهيلع دمع دق جوز تاذ اهنأ هيلإ لسرأف هللا دبع يديس رش دم

 لسريو ءجوز تاذ :لوقي هللا دبع يديس هنم بجعتف ءاهتبطخب هرمأي ةيناث هيلإ ثعبف

 .اهتبطحن يف هيلإ
 اومسي ال نأ مهتداع نمو «تأيهتو تنيزت دق ةأرملاو فافزلا ةليل تناك املف

 عازن ةحجورزلا دلاوو ؛ جو هلا نيب عقوف .نوطرتشي اوبهذ «فافزلا ةليل الإ طورشلاو قادصلا

 هنليل نم اهوبأ اهلمحف ءاهجورتأ ال :جوزلا فلحو ءاهجوزأ ال :يلولا فلحف «فالتخاو
 .اهب ىنبو اهيلع دّقعف ةمجرتلا بحاص ىلإ ةنيزلا كلتب

 هحصنو خيشلا هملكف  «ةخوخيشلا يعدي لحرب اموي -هنع هللا يضر- عمتحاو

 5 :نيرضاحلا ضعبل خيشلا لاقف .هسرف بكري ابضغم ماقو «لجرلا فنأف

 :85 :ةحونلا 7 :عتمملا :يف هل مجرت .ينوهرزلا يعفاشلا يحيبصلا باطنلا زيزعلا دبع نب رمع (1)

 .168 :رابحلا ةحنم 50| :ليلك إلا 2190 :ةارملا 229 :ةفحتلا .42-47 :بولقلا جاهتبا

 نييساطولا نيب ةلصافلا ةكرعملاب عقوملا رهتشاو ءالدات ةقطنم يف ديبعلا يداو ىلع عورشم (2)

 .(20-21 :يداحلا ةهزن عجار) .م1537/ه943 ةنس نييدعسلاو
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 تراصو «تبعصتساو هيلع تاعنمتف ءكلذ اه لاقف ءبكري.هكرتت ال :اهل لقف ءسرفلا

 /قحلاب فرتعاو .هل نعذأو خيشلا ىلإ عمجر مث ءاهبرق نم لحرلا سيأ ىتح بلكلاك
 .اهبكرو تنكسف «نكست سرفلل اولوق :مه لاقف

 يف بكار امهالك ةسانكم نيفد ركب يبأ نب ديعس يديس عم اموي ىقتلاو

 يديس هل لزتي لو ءرمع يديس ىلع ملسف ؛هسرف نع ديعس يديس لجرتف .هباحصأ
 ديعس يديس فرعف ءكلذ نم مهسفنأ يف اودحو ديعس يديس باحصأ نأكف ءرمع
 انم دحأ شمي لزن ولف ءانل لزني مل ذإ اريخ انع رمع يديس هللا ىزج :مه لاقف ,ءكلذ

 ٍفرطملا دمحم يديس ركذيو «مهنع هللا يضر اهنوبلسي مهنأو ؛لاوحألا نعي ؛هئاسكب
 .ملعأ هللاو «ديعس يديس ضوع (!١ي ءاسيعلا

 ناكو .خيشلا دمحم هللا لبع وبأ هوحتأو ج رعألا دمحأ سابعلا وبأ ناطلسلا ماق املف

 .دالبلا تمسقو .حلصلاب مهنيب سانلا لخد ءناك ام بورحلا نم نيرم ىب نيبو امهنيب

 بحاص باطنلا رمع يديس مهنم تقولا نايعأ نم ةعامج نيناطلسلا ىلإ كلذب اوهجوف

 .نياورلا وبأ يديسو «ةمجزتلا
 وذ لجر يديس اي كنإ :هل نولوقيو ءتوكسلاب نياورلا ابأ يديس نوصوي اولعجف

 "[ةدش امهيف اودجو اوملكتو نيناطلسلا ىلع اولخد املف .توكسلا مزلاف «جاعزتاو] قلق
 ىتح ءاهولخد ال ةمجرتلا بحاص فلحف «اودارأ ام ىلع مهتدعاسم نم اعنتماو «ةظلغو

 .ةلم دعب تام

 ؛باطنملا رمع يديس اونفد ام ائيش كوفرعي نيرم نب نأ ول :لوقي مهضعب ناكف

 ماد ام نيطالسلا كنلوأ اهلخد ال فلح هنأل ءضرألا هجو ىلع توبات يف هوكرتلو :نيعي

 .هب أنعفن ه «هنع هللا يضر ءضرألا هجج م ىلع

 ينيصخلا كرابم نب رمع (576)
 جراخن نفد ءصفح وبأ .ريغصتلاب نيصح ةليبق نم «"”ينيصحلا كرابم نب رمع

 .ت نم طقاس 0

 .(5 :سانكم ءاحلص يف دييفت :رظنا) .تامارك هنع رثؤت ءروهشم قوص (1)
 :ليلكأإلا 616 :ةأرملا ء.101 :ةحوبدلا «64 :عتمملا «4 :ةفرطلا 2.33 :ةفحتلا :يف كلذك هل مجرت (2)

 .595/5 :فاحتإلا 2.170 :رابحلا ةحنم 3

-442- 



]343[ 

 .ريبكلا يلولا «'”ةجروقلا باب نيبو ىسيع باب نيب ةسانكم
 يو :دهازلا هيقفلا خيشلا :"ةحودلا" يف لاق .عابتلا نعو «يثراحلا خيشلا نع ذأ

 .رشاعلا نرقلا نم نعي ؛ةسماخلا ةرشعلا يف يفوت اهبو ةسانكمم ناكو «ىلاعت هللا

 نآرقلا" متخي نأ ةليل لك يف هدرو ناك .ىلاعت هللا ىلإ عاطقنالاو كسنتلا ريثك ناك

 ىلع ملس اذإف «ةيناثلا يف همتخيو ةعكر لوأ ف هحنتفي ءنيتعكر يف نيءاشعلا نيب ام "ميظعلا

 لم ناقتإلا ةياغ يف مهناذأ نأ عم «نيحلا يف ناذألا اوعمس /.ءاشعلا تقو لوحدب سانلا

 .بير الب ةينابر ةيصوصحخ يهو «اليترت هلئري احيصف ناك و ءهتالآو تيقوتلا

 «كنذأ تاه :©[خيشلا] هل لاقف هءاجف ءهب بذكف كلذ هغلب اناسنإ نأ ىكحيو

 .ةليلق ةعاس يف فرحب افرح هلك "نآرقلا" هل أرقف

 هيلإ يشمب «ةرم ةنس لك ف ىزعي ابأ خياشملا خيش روزي -هنع هللا يضر- ناكو

 دنع ىلاعت هللا لاضو خيشملا اذه راز نم :لوقيو .دجملل نيموي ةفاسم ةسانكم نم ايفاح

 .عطقلا ىلع هل ىضقت اهنإف «ةروز لك يف ةدحاو ةجاح هربق

 ةبرجتل اهايإ هلوان ةوعد ةءارقب هنع نيذخالا ةبلطلا ضعب ىلع راشأ هنأ ىكحيو

 :ىراصنلا دنع رسألاب نحتما هنإ مث .اهظفحو اهأرقف اهظفحو اهتءارق يف هيلع دكأو ؛مدلا
 مهايعأف ءاهوجلاعف ءمهسيئر تنبل اهملعف ءاهريغ هحارسو هكاكفل ببس هل نكي ملف

 :طورش ىلع اهيوادن ؛معن :مهل لاقف ؟ءاود اه كدنعأ :هولأسف هل اوهبنت مث «“” ””[اهجالع]

 .حرسو تئربف ةوعدلا كرتب اهاوادف ءاولبقف ءيدالبل يحْيرست اهتلمج نم
 :ينراسلا يديسو .عابتلا يديس ةيالثلا خويشلا نع لحخأ -هنع هللا يضر- ناك و

 .مهب انعفنو «مهنع هللا يضر ؛(”يليهسلا ريغصلا يديسو

 يسيرشنولا دحاولا دبع 7

 رحبلا «ةمالعلا ملاعلا هيقفلا دمحم وبأ ”يسيرشنولا ىبحي نب دمحأ نب دحاولا دبع

 .خسنلا ةيقب نم طقاسو «م ف اذك (ب) .ت نم طقاس (أ)

 ضورلا :رظنا) .نونم دمحم نب ىلع نفدم ثيح رجحلا باب ةقنزب لصتملا فرطلا ف دجوي (1)
 .(79/2 :ءارحصلا ةملعم «4] :نوتفا

 ف وهصتم .سوسب برع لئابق مهو ءرمع دال وأ نم «يكرمعلا يليهسلاب ف ورعملا ريغصلا دمحم (2)

 :هجار) .م1512/ه918 ةنس قوت ءساف زاوحأ نم نبللا يداو برق نوتيزلا قدنخ نكس .دهاز
 .(35 :عتمملا «191 :ةأرملا ,25 :ةفحتلا

 .20 :شمافلا «350 :ةيركفلا ةكرحلا :ْف هتمجرت رداصم رظنا (3)
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 .دهرصع ةبوجعأو ءهرهد ديرف ,حيرصلا ناسللاو ,حيصفلا ملقلا بحاص «ةماهفلا
 الو ءسيردتلاو ءاضقلاو ايتفلا :ثالثلا ططنلا نيب عمجو «ملعلا ةساير هيلإ تهتنا

 .مئال ةمول هذخأت

 أطبف «نيرملا سابعلا ابأ ناطلسلا رظتتاف ديعلا ةالص سانلاب يلصيل ديع موي جرح

 ىلإ دحاولا دبع خيشلا رظن ناطلسلا لصو املو «ةالصلا تقو تاف ىتح تأي ملو «مهيلع

 ةالص يف مكرحأ هللا مظع .نيملسملارشعم اي :لاقو ءربنملا ىقرف «تاف دق هآرف تقولا

 «فرصناو رهظلا سانلاب ىلصو ةالصلا ماقأو «نذأف نذؤملا رمأ مث ءارهظ تداع دقف «ديعلا

 .هتحيضف الو ناطلسلا رييغت عار هو

 نيزربملا لودعلا نم الجر نوعبرأ دهش /امل هنأ روكذملا ناطلسلا بجاح نيددحو
 ىلإ هكالمأ ريصو .هلتقو ,ناطلسلا هذحأو ءروجنملاب فورعملا يمالسإلا ةمذ قارغتساب

 ءرانيد فلأ نيرشع هل اودؤي نأ ناطلسلا نم روجنملا دالوأ بغر «نيملسملا لام تيب

 .مهكالمأ '”'[مهيلإ] فرصيو «قارغتسالا ةنيب مهنع '”[يفنيو]
 يف ينأب هفرعو «كلذ يف هرواشو خيشلا ىلإ بهذا :رادلا بحاصل ناطلسلا لاقف

 ناطلسلا ةلاقمم هربخأو «هيلإ بجاحلا بهذف ؛ةكرحلا هذه لجأل لاملا اذه ىلإ ةجاحلا

 .لاملا لوبق يف هتبغرو

 نيملسملا لودع نم الحجر نيعبرأ ةداهش زيربتب هللا ىقلأ ال هللاو :خيشلا هل لاقف

 .هاضرأ الو كلذ ىلع قفاوأ ال ىنإ :هل لقو هيلإ بهذا !كناطلس لحأل

 .كلذ يف هيلع مزع امع هلحأل عحمتراف .هلوقب ناطلسلا تربخأف :لاق

 هللا دبع يبأ ناطلسلا نيب حلصلا دقعل نيتلودلا ءالضفو برغملا ءاهقف رضح املو

 ىلع هللا دبع تأ عءاليتسا لبق ييرملا دمحأ ىابعلا ىبأ ناطلسلاو فيرشلا '"7خيشلا ليقع

 دحأ ارجتي ملف .ساطرقلاو ةاودلا ترضحف «كلذ اولجسي نأ اودارأو .هترضح وه برغملا

 نع اهعفدي هيدي نيب ةاودلا تعضو نم لكاو «باتكلاو ةاضقلاو ءاهقفلا نم بتكلا ىلع

 نيب امهحرطو «ساطرقلاو اهذخأف ءنوراه نبا نسحلا وبأ ماق نأ ىلإ ءهيلي يذلل هسفن

 .مهيلع :س .م (ب) .ىقبيو :ح (خ )00

 دمحم نب دمحأ عم حلصلا اذه عقو يذلا وه جرعألا دمحأ سابعلا ابأ نأ رداصملا يف هيلع قفتملا امنإ (1)

 .(20 :يداحلا ةهزن :رظنا) .يرملا
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 بتحكي نأ دحأ قحتسمي ال هنإف ؛خيشلا نبا اي بتكا :هل لاقو ءدحاولا دبع خيشلا يدي

 .رضاح تنأو
 .هتحاصفو هتغالب نم سانلا بجعف : ,نيحلا يف أرقأو «ةهيدبلا ىلع خيشلا ب تكف

 هيلإ ماقف ؛هقحو هبجاو 55 يذ لكل ىفو ثيحب ؛هقح كولملا نم دحاو لك هئاطعإو
 .اريخخ انع هللا كازج «ضعب نم اهّضعب ةّيرذ :هل لاقو «هينيع نيب هلبقو نوراه نبا

 :اساف رصاحو «برغملا ىلع فيرشلا خيشلا دمحم هللا دبع وبأ ناطلسلا بلغت نيحو

 ءيسيرشنولا نبا كعياب اذإ الإ سانلا كعيابي ال :هل ليقف ءبعصتساو هيلع "”[بصعتف]
 هبغرو هيلِإ ثعبف

 اهعلخ يل لحي الو /ءيبقر ف -ينيرملا نيعي- روصحملا لجرلا اذه ةعيب :خيشلا لاقف

 نأ سافب نيصصلتملا نم ةعامج هللا دبع وبأ رمأف ,دوجوم ريغ وهو «ءيعرش بحجوم.الإ
 سردي نييورقلا عماجب هودجوف هيلإ اوبهذف ءاف ارصاحم ساف رهاظب اا

 نع هولزنأف ءدجسملا نم ىقرشلا ب بناجلا يف نيءاشعلا نيب ام يراخبلل 'ح حيحصلا عم

 ءدحأ ىلإ ىشمأ ال :لاقف «ناطلسلا ىلإ انعم ىشمت :هل اولاقو «دجسملا نم هوجرخأو -

 | .كلذ هءاس هلتقب ناطلسلا اوريخأ املف .هنع يضرو هللا همحر اديهش هولتقف

 لحجر الإ مهنم قي ب حلو ؛ةلتق رش هللا هلتق هلتق يف رضح نم لك نأ بجعلا نمو

 "ةحودلا" بحاص هلاق هب هللا لعفي ام يردأ الو دهعلا اذهل ةايحلا ديق يف لازام دحاو

 : همل 8 :مونلا ملاع ف هآر هنأ يرمغلا روصنم نب مساقلا وبأ خيشلا ئددح :لاقو

 و «يل رفغو ءارورسو اريخ هنم تيقل :لاقف ؟دحاولا دبع يديس اي كب هللا لعف ام
 .دييقتلا اذه دنع اهتيسن اتايبأ هدشنأ مث «ىلإ

 الإ مهتامارك يف باتري ال :لاقف اموي هسلجب يف ءايلوألا تامارك ركذ ىرجو
 نأ خيشلا ةمرحب هتلأسو «2"”ةيغاتب ىزعي يبأ خيشلا دهشم دنع هللا توعد دقلو ءدحلم
 يف ةباحإلاب نقوم ينأ عم «ةشلاثلا وجرأ انأو «نيتنثا اهنم تقزرف ءءايشأ ةثالث هللا نقزري

 :وحرأ يلا ةثلاثلاو «لاملا :ةيناثلاو ؛ملعلا :ىلوألا ؟ةثالثلا ءايشألا يه امو :هل اولاقف ءعيمجلا

 .بصاعتف :ح ءخ ءت (أ)

 ريغ سانكم بونج تاج وريإ لبج يف عمت .راجشألا هوسكتو هايملا هب دجوت يذلا ى هانا بعت (1)

 يالوم ايلاح ىمستو ؛ نفد اهبو ؛هتايح رحخأ ل ىزعي وبأ اهب رقتسا دقو ءمز داو نع ديعب

 .(204-205/ :ايقيرفإ فصو :رظنا) .ةزعوب
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 .ةئامعستو نيسمخحو سمح ةنس رخآ ف يفوت .هللا همحر ركذ امك هل هللا اهقزرف «ةداهشلا
 ارعاش «مولعلا يف اننفتم ءعورفلاو لوصألاب افراع اهيقف -هنع هللا يضر- ناكو

 «قاقزلا نباك ءاهقفلا نم لوحفلا الإ هرضحي ال صاغ صاخ سلجب هلو .ايوغل اديحب

 .امهريغو يتيسيلا مامإلاو
 يف هيبأ وذح هيف اذح «"سنأ نب كلام بهذم دعاوق نم سبتقملا رونلا" فنصو

 .ىهتنا «هيلع دازو « 'كلاسملا حاضيإ
 .حيصفلا بيطخلا «بيدألا يوحنلا ,قثوملا ّيفملا «ققحملا هيقفلا انخيش :روجنملا لاق

 .ةئامناممو /نينامثلا دعب سافب دلو ءرثانلا مظانلا ع346]

 ءايركز يبأ ىلع ةرم نيرشع نم ديزأ "ةيفلألا" متو «يزاغ نباو هيبأ نع ذحخأ
 وه «فيلكت الب ءاشنإلاو قئاثولا يف امدقتم ناك .مهريغو نوراه نبا نع ذخنأو ,ءيسوسلا

 هسيردت عضومم.موقي ال هنإ ريثك لاق هوبأ يفوت املو .هحاتحي ام يزاغ نبال بنكي يذلا
 ىتح هنع تبن ردقي مل نإف «هب موقي لب :يزاغ نبا لاقو «ةقيثولاو وحنلا نقتي امنإ هنأل
 حرفف ءيغبني امك داحأف «ةيحابصملاب "ةنودملا" يسركل هسيردت يزاغ نبا رضحف .نسحي

 ءاضقلا ىلوت .هل اعدو هتباجنب فرتعاو «هينيع نيب لبق لزن املف ؛هذيملت هنأل يزاغ نبا

 .اهلثم دعاوق دازو ؛"””كلاسملا حاضيإ" هيبأ دعاوق مظنو «نوراه نبا دعب ىوتفلاو
 قاقزلا دحاولا دبع 8
 ءةماهف اظفاح اننفتم ناك (2 سافلا يبيجتلا قاقزلا ىلع نب دمحم نب دحاولا دبع

 نم حرشو «هب ءانتعا هل ؛هرخآب هلوأ برضي .همهفو "ليل رصتخم" ظفح يف ىراجي ال
 .رصتخم نسح مالكب اريسي ائيش هدح دعاوق

 هقفلا ئرقي ناك .يسيرشنولا دحاولا دبعو ءنوراه نبا نع ذخأو .همع مزال

 .بطلاو بدألا يف كراشيو «فوصتلاو ثيدحلاو ريسفتلاو لوصألاو
 نيتسو ىدحإ ماع ةدعقلا يذ يف طايسلاب ابرض لتق «ةئامعستو سم ماع دلو

 "لييذتلا" نم ىهتنا 9 ةناوعستو

 (تمبب 1500 ىلع اهتايبأ فينت ةزوحرأ يطصو .سنأ نب كلام مامإلا دعاوق مهفل سبتقملا انس :هامس (1)

 .6155 :مفر .م.خ .ع أهنم

 :ناتسبلا راهزأ 3 :لينلا 4 :جاتحما ةيافك 2105/3 :لاجحلا ٌةرد 5 :روجنملا سرهف :كلذك رظنا (2)

 .351 :ةيركفلا ةكرحلا 89 :ءافرشلا وحن روم 2283 :رونلا ةرجش «320 :رشتتملا ءايضلا 3
 .(29/5 :اصقتسالا عجار) .يساطولا نوسح يبأ ىلإ ليملاب هايإ امهتم خيشلا دمحم هلتق (3)
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 يساملجسلا زيزعلا دبع نب يلع (579)

 ءاذاتسأ اهيقف -هنع هللا يضر- ناك ''”نسحلا وبأ ىساملجسلا زيزعلا دبع نب ىلع

 .ةتايارقلا قرطي افراغ قانسالاو ةرخخآلل بهأتلاو فونخلا ريثك

 ابأ نامزلا خيش يقلو ؛جحلا ىلإ لحرو «نوراه نب يلع نسحلا يبأ خيشلا ىلع أرق

 .هتايورم عيمج يف يركبلا هزاجأو ءهنع ذخأو ءيرصملا يركبلا هللا دبع
 .هتاعومسمو هتايورم اهيف ديق ىلا "ةسرهفلا" ىلع ئفقوأ دقلو

 .رشاعلا نرقلا نم اهب ىعي ؛نينامث ماع ةساملجسب قوت

 بحملا هيقفلا ديسلا انعم اضيأ لزنو «ةدحاو راد يف ىعم الزان ناك و شكارع.هتيقل

 ركذلا ةمزالمل ةرخآلا ةبحم مايألا كلت يف انل تناكو «يلوزجلا ىيحي نب مساقلا وبأ

 دعب انع فرصنا يذلا مويلا يفو .تالماعملا ملع قيرط يف ”[ثحبلا] ماودو ءىركذلاو
 .مكقارفل ىبلق /هعدوتسأو هللا مكعدوتسأ :لاقف «هئاكبل انيكبو ىكب هتماقإ نم رهشأ ةتس

 "ةحودلا" نم حص «نيمآ هدنع نميف هايإو انركذو هللا همحر

 لاجغ (580)

 .يناوزغلا دمحم يبأ يديس دلاو تاكربلا وبأ :"ةحودلا" يف لاق «'”لاجع
 نيفئاطلا ,نيدرجتملا نيقتملا هئايلوأو «نيحلاصلا هللا دابع نم -هنع هللا يضر ناك

 هتلاض دشنيو لفاحملاو قاوسألا لحدي ناكو ؛ءيش ىلع يولي الو رارق هل سيل «نيرئازلا
 .ايندلا اهب ٍنعي !تَّرغ ْنَم ليو اي ترم ترم ةَراَرغ اهيلع ةقان يه :لوقيو

 انأو يبأ راد ىلإ يتأي لاجع يديس ناك :تلاق ءاهيلع هللا ةمحر ىتدلاو نتثدح

 اذإف «هب نوك ربتيو هدي نولبقي «نادلولاو ءاسنلا نم رادلا يف نم لك ج رخيف «ةريغص ةيبص
 نبا يدنع :لوقي ناكو .ةدئاف اي ,ةدئاف تنأ :لوقيو ءيسأر ىلع هدي لعج انأ هتئح

 .نأش هل نوكيس ملعلا أرقي هتكرت

 .ولح اهريغصو ولح اهريبك ,بوبح نم بيبزلا ةباص يف ام ددع ع ابتألا نم هلو

 .ثححلا :ت يف ()

 .528 :ةيركفلا ةكرحلا اضيأ عحار (1)
 .26 :ةفحتلا رظنا (2)
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 هيلإ جرخأف ؛؟”نواشفشب دشار نبا ريمألا باب ىلإ ءاج هنأ اضيأ يتدلاو نتثدحو

 هنأش نم نوكي اذه :لوقيو ؛مهنم دحاو لك سأر ىلع حسمب ناكف هب نوكربتي هدالوأ

 .لاق امك مهنم دحاو لكل ناكف «حيرصتو حيولت نيب ام ءاذكو اذك
 نفدو ءةماتك رصقب رشاعلا نرقلا نم ينعي ؛ةيناثلا ةرشعلا طساوأ يف هللا همحر يفوت

 هللا همحر ؛ةريثك رثآم هلو ,مولظملا أ ديب ] يديس حيرض ءازإب يداولا باب جراخ

 .هب أنعفتن و

 ةينسحلا دمحأ تنب ةشئاع (581)

 هللا دبع نب كارمع نب دمحأ نب دمحم نب ىلع نب هللا دبع نب دمحأ تنب ةشئاع

 .ةينسحلا ةفيرشلا «ةليلحلا ةديسلا

 داهتجا تاذ نيكي هللا دابع نم تناك :لاقف "ةحودلا" بحاص اهدلو اهركذ
 يف ءاجرلا ةميظع «ليلقلا الإ "7[هللا مايأ نم] لكأت الف ءركذلا ماودو ليللا مايقو مايصلا يف

 .ةوعدلا ةباحم «ىلاعت هللا

 ابأ خيشلاو «يطبهلا دمحم ابأ ت تيقلو ءيناوزغلا دمحم يبأ يديس خيشلا نع تأ

 006 ب يلع نسحلا ابأو «يواشلا نسحلا ابأ خيشلاو «هللا دبع نب ثراولا دبع ءاقبلا

 جاجحلا ابأو ,6![(يواَرغألا] جالا نسحلا ابأو ,نمحرلا دبع ديز ابأ هاحعأ و «فيرشلا

 ابأو ءيجيجفلا فيرشلا ىسيع نب فسوي جاجحلا ابأو «يِدايِلَتلا نسحلا نب فسوي
 .مهريغو /وجحخ نب مساقلا

 شك ارم. هيلع نيدراولا ءارقفلا اهنع :ع لأسي ام اريثك يناوزغلا دمحم وبأ خيشلا ناكو

 .اهترايزب مهرمأي و «برغلا نم

 وهو -ميجلا حتفو ةلمهملا مضب- لاجع همساو يناوزغلا هللا دبع يديس دلاو ناكو

 اهل نوكي ةيبصلا هذه نإ :لوقيو «ةريغص ةيبص يهو اهسأر ىلع هدي عضي «ءايلوألا نم
 .ميظع نأش

 .رهدلا نع :ن .ت (ب) .مالسلا دبع :ك )0

 .ةحودلا نم حيحصتلاو .يناوزغلا :خسنلا عيمج يف (ج)

 يتداحلاو رشاعلا نينرقلا لالخ اهنارمع عستاو :عساتلا يرجفلا نرقلا رخاوأ يف دشار ونب اهسسأ (1)
 :ةآرملا :رظنا) .ةيلامشلا لحاوسلل ىيبنجألا لالتحالا دض يداهج رودب تعلطضا امك ءرشع

 .(422 :ةيركفلا ةكرحلا 8

 .598 :ليلكألا 7 :عتمملا 4| :ةفحتلا :يف اف محرت (2)
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 ىلع هللا ىدهف ءاهماقمو اهاحب هللا ىلإ وعدت قلخلا ةنسح اهيلع هللا ةمحر تناكو

 نوملعي امل ءاهتعافش در ىلع دحأ ردقي الو اهامح نوماحتي سانلا ناك و ءاريثك اقلخ اهدي

 .ىلاعت هللا عم اهاوحأ قدصو اهتكرب نم
 ينرسأ :لاق ءنسحلا وبأ يدلاو ينربحتأ :لاق هنأ اهنم ,ةددعتم تامارك اه ركذ مث

 انيقبو «تبحر امه ضرألا انيلع تقاضف ةرومطم يف انوحرطو «ةجنطب رافكلا يل ابحاصو
 .لايل ةريشع كلذك

 اي ؛ىلع اي :ليللا فوج يف ةرومطملا باب نم ءادنلاب اذإ ةرشاعلا ةليللا يف انأ امنيبف

 ةشئاع ةديسلا كمأ توصب انأ اذإف ءنهذلاو مهفلا رضاح .ناظقي انأو ءمعن :تلقف !ىلع

 :اعم يل اتلاقف ءنسحلا يبأو نمحرلا دبع ديز يبأ نيفيرشلا نيخيشلا مأ ةنوُسيَر ةديسلا عم

 «ريخُب رشبأ :يحاصل تلقف ءكبحاصو تنأ كحارس هللا قلطأ ,ةعاسلا كيلع سأب ال
 ؟كلذب انل نيأو :يل لاف .انحارس هللا قلطي ةعاسلا

 انأ تعلطف .علطا :لوقي ناجسلاو ,حتفي ةرومطملا بابب اذإ كلذ لوقي وه امنيبف

 نم اوكفف دوقوملا عمشلا مهيديأ قو -هللا مهرمد- ىراصنلا نم عمجي اذإو ءيبحاصو

 ايشماو «نآلا اجرخاو ء.مكدالب ىلإ ابهذا :لاقف «ءناطبقلا ىلإ انب اوبهذو ديدحلا انلجرأ

 ةكارب :هل تلقف «عبسلا انلكأي ةليللا :يبجحاص لاقف .صحملا يف انرسو اليل انجرخف ءاعيرس

 .نيملسملا دالب يف الإ انحبصأ امف «ءيش انرضي الف انعم هللا ءايلوأ

 .هرسأ ودعلا نأ غلب امل :يل تلاقف «اهتلأسو اه ةياكحلا هذه تركذ املف :لاق

 يديس خيشلا تيأرف .ةوفغ توفغ دقو ةئلاثلا ةليللا يف انأ امنيبف «ئب اي هلجأ نم تممتها

 .هاجرخأف كمحوز ىلإ هذه عم تنأ يبهذا :لاقف «ةنوسير مأ هعمو /ىناوزغلا هللا دبع

 .يالصم عضوم نم هتيدانو تاظقيتساف

 :ماعطلا هيف معطتو هب ٍنئتعتو ؛يوبنلا دلوملا مظعت -اهنع هللا يضر- تناكو

 يف برغملا لهأ ءالضف ةداع ىلع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا يف ابح منغلاو رقبلا هيف حبذتو
 ("!ةئامعستو نيسمخو عبس ةنس دهعلا اذه

 ,نايبصلاو ءاسنلا ىلع قرفي ماعطلاو «دلوملا ةليل ةيوازلا نحص يف ةفقاو يه امنيي

 ةنس نم ءادتبا ةتبس ةنيدام ٍقزعلا نب نم زاعيإب برغملا يف يوبنلا دلوملا ديعب ةرم لوأل لافتحالا مت (1)
 .(401-402 :برغملا نايبلا :عجار) .م1249/ م7
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 امهفويسب ليللا يف اجرخخف «بارشلا امهيف ذحأ ؛كلذب نيفورعم نيصصلتم نيلحجرب اذإو
 نيترجحي ابرضف «ةيوازلاب سانلا تاوصأ اعمسف «ةيوازلا قوف ارمف ءداسفلا لهأ ةداع ىلع

 نإ مكيلع سأب ال :تلاقف «كلذل سانلا عاتراف «ةيوازلا طسو يف ةفقاو يهو «ةيوازلا ىلإ
 :فللذدب تبرض ىلا ديلا هللا عطقيسو هللا ءاش

 لمحف «.جلعلا مالسلا دبع ىعدي ناك اصخش نالحجرلا يقل ىتح ثيدحلا مت امف

 صللا فيس دريل هفيس مالسلا دبع عفرف «هفيسب اعاجش ناك و «نامثع همها امهدحأ هيلع

 هبرضف «كابأ هللا نعل هبرضا :هبحاصل لاقف ءصللا دي تراطف ؛هدي فيسلا فداصف هب

 ةيضقلا هذهو .اضيأ اهعطقف يناثلا دي فداصف «هدريل اضيأ هفيس مالسلا دبع عفرف رخآلا

 .ةفاكلا دنع ةعئاش

 ,9[دشار نب ميهاربإ ملاس يبأ] ريزولا ةجوز مدخت سيردإ نبا ةأرما تناكو

 ىتح اهنكمأ ام لكب اهناريج يذؤت «قالخألا ةريرش يهو «ةيوازلا ءازإب نكست تناكو

 هببسب كلهتل اهدنع هطبرت ريزولا نبا اهدلو سرف اهيطعت نأ ريزولا ةجوز نم تبلط
 .تلعفف ناريحلا جاجد

 ناكملا ىلإ سرفلا يدر :امل تلاقو ءاهتظعوو اهتملكف «ةديسلا ىلإ ناريحلا اكشف

 ٍقرعت ال :امل تلاقف ءاهتم ودخمل كلذ تلاقو ءاروفن الإ كلذ اهداز امف «هنم ءاج يذلا

 يف هللا مكحيس :تلاقف «ةديسلا كلذ ةلبق .هعم هيلمحاف رخآ ىلإ تجتحا نإ ءيريغ ادحأ

 بلكف «ىلاعت /هّللا عم بدأتت ملو اهتوقو اهوح ىلع تدمتعا ثيح «سرفلا ةبرو سرفلا

 .هنيخح تامف ءاملاب هوشر «هيلإ عفدي هآر نم لك «همحل شهني دغلا نم سرفلا
 مايأ دعب اضيأ يه تنجف «همرغي يناصح لتق نم :تلاقف ريزولا ةأرمال ربخلا غلبف

 لكب اهوجلاعف ءاهمحل يف شهنت ةنايرع ىقبتو ءاهيلع ام لك قزمت تراصف «لئالق
 الف «ذفن دق هللا ءاضق :محل لوقتف «ةديسلا ىلإ اهنولمحي اوناكو ءءيش اهيف عفني ملف جالع
 .هئاضقل دار

 .تتام نأ ىلإ اهنأش كلذكف ءاهبايث تسبلو «ءتنكس اهتأر اذإ ةباصملا تناكو

 دالب نم يليحر تبجوأ ةميظع ةشحو دشار نب دمحم دئاقلا نيبو ئيب تعقوو

 دمحم ”9ناطلسلا نب] هللا دبع دمحم وبأ هللاب بلاغلا ناطلسلا يندلق نأ قفاوو. ء.نواشفش

 تاني طياس جو .س ؛م نم طقاس (أ)
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 ''[ترقتساف] ؛طبفا روغثو ةماتك رصق ةنيدمبي ىوتفلاو ءاضقلا يطخخ فيرشلا خيشلا
 تنكف «ناطلسلا بناج نم ةبير روكذملا دئاقلا سفن يفو ءاهتيوازب ةديسلا تيقبو ءامهب

 لصتف هرابخأ لقني هنأ هيف مهوتي «ةرايزلا يف نبع بونيو ةديسلا ىلع ملسي نم تلسرأ اذإ
 كانه نم ةديسلا ليحرب الإ مهوت يذلا رمألا اذه نم ملسي ال هنأ ىأرف «ناطلسلا ىلإ

 هب ىقحتلا الإو ءدحأ هلبق نم كيتأي ال ثيحب ؛كدلو ةلصاوم ىعطقت نأ امإ :اهيلإ لسرأف

 .هنم دب الف هللا نم رمأف ليحرلا امأو ءالف لصوي نأ هب هللا رمأ ام ةعطاقم امأ :تلاقف

 :هل لق :لوسرلل تلاقف ءسولجلا يف اهفطالي اهيلإ لسرأ ليحرلا ىلع تمزع املف

 ف اجعزنم وه نلحريل ةلهم يف انأ تلحر نئلو ءوه هليحر نم دبالو ؛يليحر نم دب ال
 .تبأف عوجرلا اهأسيو اهفطعتسي اهيلإ ثعبف ءرصقلا ىلإ تلقتنا مث «راهنلا لبق ليللا
 .اهريخ هللا لأسن ةيانج انسفنأ ىلع انينج «هللاب الإ ةوق الو لوح ال :لاقف

 هرمأ لآف ءدمحم هدلو ىلع تعدو «هبو انب فطلي هللا :لوقت تناكف .هلوق اهغلبف

 ءيش ىلع يولي ال اجعزنم نواشفش نم ابراه اليل جرخف ءناطلسلا هيلع طلست نأ ىلإ
 .قزمم لك قرمتو هلمش ددبتف ءكله كانهو «قرشملا دالب ىلإ

 هللا لأسن ءيدوهي رئب يف يمرو هفارطأ تععطقو /ءالوتقم تامف دمحم هدلو امأو

 .ىلاعت هللا ءايلوأ يف عوقولا نم ةمصعلاو «ةيفاعلا ىلاعت

 اهدجب تدان ضيق اهارتعا اذإ تناكو «ةريثك -اهنع هللا يضر- اهرابخأو

 باحب ناكو ءنيسحلا هللا دبع نب نارمع ىسوم وبأ يديس ريهشلا يلولا وهو «سداسلا
 ينرشب يذلا وه :اهيلع هللا ةمحر يل تلاق «رازجلا نارمع يديسب هنومسي ىتح ةوعدلا
 .ادمحم كامسو ءرهشأ ةعبسب كقلحخ لبق كتدالو ةدايزب

 اهدي تعضو اذإو ءاهنيح نم ترب ةهاع ىلع تلفت اذإ -اهنع هللا يضر تناكو

 .اهئاعدب هلل دمحلاو انعفتناو ءاهتامارك نم اندهاش مكف «هتردقب هللا هافش ليلع ىلع ةكرابمل

 نيتسو عست ةنس ةدعقلا يذ نم رشع يناثلا ءاعبرألا موي اهيلع هللا ةمحر تفوت

 نوفشتسي روهشم كانه اهربقو ءرصقلا باوبأ دحأ ةتبس باب جراح تنفدو «ةئادعستو

 "ةحودلا" نم ىهتنا «هبارنب

 يف ةارملا يفو .هدنع اذكه «يناوزغلا هللا دبع يديس دلاو مسا «لاجع :هفوقو

 .تل زنتساف : سس 5-3 0
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 .ىطبهلا ةبتاكم ْف اذكو «ناوزغلا دمحم نب هللا دبع هنإ] :هللا دبع يديس ةمجرت

 نيعلا حتفب- "لجع" طبضو .لجع نب دمحم نب "'[هللا دبع :اضيأ "ةفحتلا" فو
 .ىهتنا ملقلاب دم ريغ نم -ميحلاو

 يدماخحلا دمحم نب يلع (582)
 املاع اهيقف -هنع هللا ىيضر- ناك ؟'ىسيإلا يدماحلا زيزعلا دبع نب دمحم نب ىلع

 يديس بيدألا دلاو وهو «هريغو لاله نباب هقفت ءاعراب انيد اريخ احاص الضاف ءالماع

 . ىلع نب ديعس

 .ةلبقلا دالب نم اقأ دلبب هللا همحر يفوت

 يجاهنصلا دمحم نب يلع (583)
 ةرهاب تامارك وذ ,حلاصلا يلولا ؛”يجاهنصلا ندعسو نب دمحم نب يلع

 .هتامثم دعبو هتايح يف لاحرلا هيلإ دشت «ةيراس سانلا ف رارسأو راونأو «ةرهاظ تاكربو

 .ةميظع ةك رب هب سانلا دجو

 .فلأو سمح ةنس يوبتلا عيبر نم سداسلا سيمخلا موي اركاب نفدو هللا همحر يفوت
 يغوغدلا دواد نب هللا دبع (584)

 ماركلا تاداسلا نم :يليقعبلا لاق ”ناجو ةريب لهأ نم «دواد نب هللا دبع

 نيروهشملا «راربألا ةيرذو /رايخألا ةلالس ءناجو تحت نيطبارملا ةريب لهأ ؛مالعألا ةمئألا

 نع نغت مهترهش .ارج مله ىلإ فلس نع افلخ ءاثيدحو اميلق ملعلاو نيدلاو لضفلاب

 .رسيت ام مهنم ركذنلو «0غ وغد نب نيعي ,مهب فيرعتلا

 .ح ءس «ت نم طقاس (أ)

 تايفو :يف هل مجرت 0 :مقرلا دنع هتمجرت روكتسب .م1514/ه0 ةنس هتافو تناك )١(

 .591 :ةيركفلا ةكرحلا «20 :تالاجر ,129/2-130 :ةلوزح لالخ .4 :يكومسرلا

 ةكرحلا 54«2 :تالاحر «232/19-234 :لوسعملا :رظنا) .نمههانزيإ ةليبق نم تلاويت ةيرق نيفد (2)
 .(566 :ةيركفلا

 ةكرحلا «18 :تالاجر «16 :يليقعبلا بقانم :عجار) .يغوغدلا ميهاربإ وبأ يلولا دافحأ نم (3)
 .0(2 :ةيركفلا

 .تينزيت قرش بونج «ناجيو ضوح ىرف ىدحإ يهو ,"ناجيو توناث" ةملكل بيرعت (4)

 ةليبق برق ةلاكد نطوتستو ؛هسفن مسالا لمحت ةليبق كانه نأ ديب «عرفلا اذه نطوم فرعن ال (5)

 .(60-73 :ةلاك د :براشوب لمحأ رظنا) .رححلام ئبو ةيازنشم
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 نم وه ذإ ؛هللا همحر هترايزل ةلحرلا برضت يذلا دواد نب هللا دبع يديس مهنمف

 .امهتكربب هللا انعفن ,معنملا دبع نب ديعس يديس ةقيرطلا مامإو ةقيقحلا خيش باحصأ

 ينيحسملا ورمع نب هللا دبع (585)

 وهو «الماع املاع احلاص الجر ناك :يليقعبلا لاق 5 فلا ورمع نب هللا دبع

 .ىليقعبلا ميهاربإ نب دمحم يديس موح رملا انخيش ةذمالت نم

 ينابشلا ىسيع (586)
 يديس ريبكلا خيشلا -هنع هلل يضر- بحص .سوس يداوب ©” ينابشلا ىسيع

 .هّللا همح ر يوت ىتح اقداص احصان .همدخت و معنملا دبع نب كليعس

 -هنع هللا ىضر- ناكف .هرمع لوط كلذك ديعس نب هللا دبع يديس هدلو مدخو

 .نيلماكلا نيحلاصلا هئايلوأو هللا لاجر نم
 ينارعشلا باهولا دبع (587)

 دمحأ ناطلسللا نب ىسوم نب دمحأ نب ىلع نب دمحأ نب بهاوملا وبأ باهولا دبع

 نم «7يولعلا يفولا ءيدمحألا يوانشلا ءيرعشألا يعفاشلا ينارعشلا «برغملا ناسملتب

 .ٌقوصلا - هنغ هللا يصر- بلاط يبأ نب ىلع نب ةيفنحلا نب دمحم دلو

 ىدحا ةنس لوأ رصم ىلإ لحرو .ةئامتاعو نيعست و عبست ةنس -هنع هللا يضر- دلو

 دبع يديس هيخخأ ىلع "ميظعلا نارقلا ظفحو .ةنس ةرشع اتنثا هرمعو ةئامعست و ةرشع

 .تافلاحملا عيمج نم هللا ظفح ُْق أشنو (« نينس عبس نبا وهو رداملا

 ؛يطويسلا لالجلا ظفاحلا خيشلا ىلعو «يراصنألا ءايركز مالسإلا خيش ىلع هقفتو

 يرمعلا عماج مامإ نيدلا نيمأ خيشلاو «يلواشلا رداقلا دبع خيشلاو يلمرلا ةزمح نب دمحأ خيشلاو

 :يريسملا دمحأ خيشلاو ءيدونمسلا نيدلا سم خيشلاو ءيلخاورلا نيدلا سمش خيشلاو
 خيشلاو ءيفنحلا نيدلا لامج خيشلاو ؛يمجعلا يلع الم خيشلاو ؛ىلحملا نيدلا رون خيشلاو

 1 ىلبتحلا يح وتفلا دمحأ نيدلا باهش خيشلاو «نيدلا رصان خيشلا هيخخأو ( يناقللا نيدلا سمش

 :53 :تالاجر :155/8 :لوسعملا :34 :يليقعبلا بقانم :يف هل مجرت ؛ْنيهلسعي ةليبق ىلإ ةبسن (1)
 .637 :مقرلا ف هتمجرت رركتس

 .34 :يليقعبلا بقانم رظنا (2)
 تارذش 57/١« :ينانملا رشن «(ةقرفتم عضاوم يف) ةيشايعلا ةلحرلا :يف كلذك هتمجرت رظنت (3)

 .180/4 :يلكرزلل مالعألا ,1079 :سراهفلا سرهف ء184 :رابحلا ةحنم .372/8 :بهنذلا
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 .نيمآ ؛مهب انعو هنعو مهنع هللا يضر «''”هتاقبط" يف ركذ نمم مهريغو
 ثالث ةنس ىلوألا ىدامج رشع /يناث نينثالا موي رصع دعب -هنع هللا يضر- يفوت

 .نوصحخي ال نم هتزانج رضحو «ةئامعسنو نيعبس و
 دبع خيشلا ةزانج رضح ؛ملعأ هللاو لعل :يطيغلا مجنلا خيشلا هتذمالت ضعب لاق

 نوعبسو عبرأ هرمعو ءافلأ نيسمخ ىلع ديزي ام ءاسنلاو لاجرلا نم ينارعشلا باهولا

 .هريغ هلصحي مل ام اهريغو فوصتلاو ثيدحلاو هقفلا مولع نم كلذ ف لصحو «ةنس
 (”فلؤم ةئامثالث ىلع ديزي ام ةبيرغلا ةعفانلا فيلآتلا نم عمجو

 هللا قيفوتب الإ قاطي ال ءيشف هتالزانمو هتادهاجمو هبر عم هتالماعمو هتادابع امأو

 .نيما ءهترمز يف انرشحو هب هللا انعفن ؛هلضفو

 يرغضملا هللا دبع (588)

 دمحأو يروقلا مامإلا نع ذخأ .اهظفاحو ةعرد هيقف «””يرغضملا رمع نب هللا دبع
 .نوراه نب ىلع هنع ذحأو «يسيرشنولا

 'ليذلا" نم «ملعأ هللاو «ةئامعستو نيرشعو عبس ةنس ةعردب يفوت
 يعردلا دمحم نب هللا دبع (589)

 .ابسن يتورجمتلا ءادلوم '”يعردلا دوعسم نب دمحم نب هللا دبع
 سيئرو «ءاملعلا ذاتسأو ءرودصلا ردص «ةمالع املاع اخخيش -هنع هللا ىضر- ناك

 افراع .ةغلو اومن ةادألا لماك «ةمج نونف يف اعراب ءاققدم امقحم .ءالضفلاو ءاهقمفلا

 .افوصتم ادباع اكسان ءاحصان احلاص ءالقاع ايكذ «تاءارقلاب

 ,”ةيمورجلا"و "”لاعفألا ةيمال"و ءاليلج احرش ”ليلخ رصتخم" حرش
 .كلذ ريغو «"حاكنلا يف بيغرتلا يف فنألا ضورلا" فلأو .ملعأ هللاو ."ةيفلألا"و

 .هتاعيط تددعتو .ما860/ه6 ةنس قاالوب ةعبطم. عبط :'"رايخألا تاقبط يف راونألا حقاول" )1(

 .:كربكلا تاقبطلا ىو

 ريذنلا ريشبلا ثيدح بيرغ يف رينملا ردبلا" و «"ةنسلاب سبلتلا ف ةنملا حنم :اهنم (2)
 .354 :مقرلا دنع هتمجرت تقبس (3)

 .3 :شماهلا «550 :ةيركفلا ةكرحلا يف هتمحرت رداصم رظنا (4)

 .د2078 :مقر تحت .ع .خ ةحخخسن هنم .'عماجلا" :هامس (5)

 .288 :مقر ةيبوجحلا ةنازخلا طوطخم ."لاعفألا ةيمال حرش يف لانملا ريسيت" :هامس (6)
 .2746 :مقر تحت تورشمات ةنازفي ةحخسن هنم (7)
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 «يدهم نبا نع ذحأ .لصحم بلاط .دوعسم نب دمحم نب هللا دبع : 'ليذلا" ُْق لاق

 يف عنايلا ضورلا" هلو «ةعبرأ رافسأ يف هحارش مالك نم "ليلخ" ىلع احرش عمجو
 | '9"عماججلا بادآ

 ""[ةئامعستو] نينامثلا دعب قوت

 .هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع ملسو هللا ىلصو «ميحرلا نمحرلا هللا مسي

 رشع يداحلا لهأ

 يساملجسلا يلع نب هللا دبع (590)

 -هنع هّللا يضر- ناك © يساملجسلا يسحلا فيرشلا رهاط نب ىلع نب هللا دبع

 .نيتليضفلا زاحو نيفرشلا نيب عمج «ءايلوألا فرشأو «ءاملعلا مالعأ نم
 ءاهلهأو ايندلا نع اضرعم ادهاز «ىتش مولع يف اعراب ءاعشاخ اكسان ادباع ناكو

 .مهعدب دامحإو ركانملا رييغتو عدبلا لهأ ىلع اديدش ءاهلهأ /بحصو ةرخآلا ىلع البقم [354]

 الو ءربصف ةالولا ضعب نم هللا ف ىذؤي ناك .ىذألا لمحت ىلع اروبص «مالسالل احوصن
 .تافشاكمو تامارك هل ؛مئال ةمول هللا ف فا الو ىلايي

 اي ناحمدلا برشنأ :هل لاقف «غبت ناخد ىطاعتي نم ةبلطلا ضعب هيلع لخد هنأ حص

 ىبنلا ماق نآلا :هل لاقف ءيديس اي معن :لاّقف «سانلا نع اهيفخي بلاطلا ناك و ؟بلاط

 هتلأسو هتسلاج تنكو «تبيبلا يف ناكم ىلإ راشأو «ناكملا اذه نم ملسو هيلع هللا ىلص

 (27كلذ نم بلاطلا باتف مارح يه مارح ىه ءمارح يه :لاقف :ناخدلا ةبشع نع
 هانيع هنم ترمحا ,ةميظع لاح هل ضرعف «ةبلطلا ضعبل اموي ”نارقلا دوحو

 ضرألا تقرشأل يناسل نانع تقلطأ ول هللاو :لوقي لعجف باغو «هجادوأ هب تخفتناو

 .يتايح ف تيأر امه ادحأ ربخت ال :قافأ ال بلاطلل لاق مث ءهرون نم
 نب هللا دبع دمحم بنا دهازلا مامإلا انخيش ىلع تلخد :يفاطتلا ركب وبأ ةمالعلا لاقو

 رد :يل لاقف «ةرغضم دالب نم جاحلا دال ءأ ةيرقب كاذ ذإ وهو ءاموي رهاط نب ىلع

 .تاءس نم طقاس ()

 .ك 683 .ج 1051 «ج 144 :مقر تحث .ع .خ :خسن ةدع هنم (1)

 + :ةيركفلا ةك رجلا نم ]1 :شمافا ي هتمج رت رداصم عجار (2)

 .246-266 :ةيركفلا ةكرحلا :اهنم ءاملعلا فقومو غبتلا لامعتسا ةلأسم لوح رظنا (3)
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 نكلو ءال :لاقف ؟ةديعب مهدالبو مهدالب نم دحأ ءاجأ :تلقف «لاتق مهنيب عقو نالف

 .لاق امك دعب ربخلا ءاج مث ءهتبرح دقو «ىلع بذكي ال وهو ىيلق ين ربخخأ

 خيشلا تزجتسا : ةحصانملا لذب" هباتك يف يسوسلا ىلع نب دمحأ هيقفلا لاقو

 يسوسلا ىلع نب دمحأ يديس .حلاصلا ماعلا هيقفلا يديس ترحل بنتك و ينزاحأف

 الو يل فرعت مل ةبسن هتدجوف يبسن يف هلوق تلمأتف :دمحأ يديس لاق ءيجاهنصلا

 تملعف «ءكلذك ةبسنلا تدجوف ؟”نيمدقألا] دادجألا لوصأ ف تثحبف «نيبرقألا ىئابآل

 (!)>ةغضاكملا قيرطب كلذ ىلع علط هنأ

 فلسلا رابخأو ةباحصلا لاوحأو ةيوبنلا ةريسلاب سانلا فرعأ -هنع هللا يضر- ناكو
 ءانتعا هلو ؛ماعلاو صاخلا اهنسحتسيو ءرابخألا كلت نم هسلاجم ىلخي الو ,مهريسو حلاصلا

 "ميظعلا نآرقلا" ريسفتب عولوو
 ءانتعاو لافتحاب ةراحلا عماجب هسردو «فلأو عبرأ ةنس شكارم ةرضح ىلع دفو

 , انف نيعبسو نينثا هيف عمج اباتك نآرقلا مولع يف فلأو .هتاقوأ لج هيف فرص /«ريبك

 ف مظن"و ."يدارملا ىلع ةيشاح"و ءملسو هيلع هللا ىلص هحدم يف رعش ناويد هلو
 ىربك و ىرغص ناتديقع'و « ثيدحلا حالطصا

 يبأو ءراصقلا راظنلاو ءيجيجفلا رابجلا دبع نب مساقلا يبأو ءروجنملا نع ذأ

 . يلع نب نمحرلا دبع يديس ثدحما نع «يونجلا هللا دبع نب ناوضر ميعنلا
 هباحصأ يصوي ناك و .مهريغو يفاطتلا ركب يبأو ,مدقتملا يلع نب دمحأ هنع ذحأو

 ف برج قايرت اهنإ :لوقيو «هرحأ ىلإ «ةلماك ةالص لص مهللا» :(0)ةيزاتلا ةالصلاب

 .تاجاحلاو رومألا عيمج

 (71(ةئامعستو نيتسلا دعب دلوو «فلأو نيعبرأو سمخ ةئس هللا همحر قوت

 يواقألا كرابملا نب هللا دبع (591)
 نب دمحم هللا دبع يبأ ةكربلا ريهشلا ءريبكلا يلولا نب يلع نب كرابملا نب هللا دبع

 .ت نم طقاس (ب) .م نم ةدايز (أ)

 ىلإ جاتحي ال عوضوملا حبصي ثيح «نايبلاب ثعبني ال يذلا روضحلا :يثوصلا حالطصالا يف نعت (1)
 .(253 :ةيفوصلا ظافلأ ىجعم رظنا) .حاضيتسا

 . 3 :مفر ع .م.خ م ."”رهاطلا مسالا رخآ نم 9 مختسملا رهازلا ردلا" :هاعم (2)

 .327/1 :يناثملا رشن يف لماكلا اهصن رظنا ءيزاتلا ميهاربإ ىلإ بسنت (3)
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 ("7يءاقألا ىسوسلا كرابم

 هللا دبع دمحم وبأ سيئرلا عماجلا حلاصلا يلولا انخيش :ديز وبأ "دئاوفلا" 597 لاق

 يف اهب ةسايرلا هيلإ تهتنا ءبرغملا دالبب ةيروصنملا ةلودلا مالعأ نم ناك «كرابم نبا

 اهوزن دنع رومألا ثداوح يف هيلإ اعوجرم ءاهئامظعو اهكولم دنع امظعم «بدألا ةسايس
 نيتم ءلضفلا لماكو يأرلا ديدس «ريبدتلا مجتسم «ةدؤتو نأت يف مزعلا يضام ءاهئارتعاو
 .ةروشملا نوميم «ةريسلا نسح «نطابلا ءافصو بلقلا يعاسم. ةيانعلا ديدش ؛نيدلاو ملعلا

 .ةدومحم ضرألا ىف راثآو «ةنسح رثآم هلو «ةقئاف ةءورمو ةقداص ةنطف هل ؛ةسارفلا قداص

 ينأ هب يلاصتا ببس ناك :لاق «يلمتلا ىسوم نب ىزعي هذيملت دهازلا دباعلا نيئدح
 «شكارم. نالفب كيلع :يل لاف ءايح ايلو ئيري نأ ريخلاب فرعي الجر اندالبب تلأس

 كيلإ ئيثعب نالف :هل تلقف «بابسألا لهأ نم لجر وه اذإف هنع تلأسف «هيلإ ىْبهُأ تذحخأف

 .ناكملا اذه يف ىلصي ةعمجلا موي ادغ :يل لاقف «””نييبتكلا عماجت انكو ءايح ايلو نيرتل

 كاذ ذإ شكارممي ناكو «كرابملا نب هللا دبع يديس سلج ىتح دغلا نم هتدصرف

 ىلع هتدابع رادمو .هتمزالم :دئاوف ثالث كلذب ىل لصحف .ناطلسلا ىلع ادفاو

 دقفتو «نيبلا تاذ حالصإو /«ةعامجلا يف ةالصلا روضحو «ماعطلا ماعطإو ”6ةاسا وملا]

 .غيلب طايتحاو «قيقد رظن اهيف هلو ءاهعفن مومعل ديرجتلا ىلع اهرثؤي ناكو «بابسألا

 دوفولا زيجيو «ةيطم هب تهجوت امنيأ ةفايضلا ةبهأ هقرافت ال ءميرك داوج كلذ عم وهو

 ف هلامو هسفنب  ىعسي و مه زانم سمانلا لزتيو قمار ادملا نسحأ يراديو ,كولملا زئاوحجج ل او

 نم هاقلي ام, ثرتكي الو ؛,مهاذأ لمحتب '””[مهئافج] يف مهرباصيو ؛مهجئاوح ءاضق
 .هنامز يف تاماقملا عفرأ نم كلذ ىريو ءمهرومأ ف قاشملا

 .هريغ عم وأ هدحو ةالصلل ْن :يمدقف ءفلأو ةرشع سمخ ةنس هدلب يف هيلع تدرو

 راصتا يف ةينسلا راونألا" باتك هيلع تأرقو «ةبتاكملاو ةهفاشملاب هنع بيجأ نأ ىنرمأو

 "جاهنملا" باتكو «ضايع لضفلا يبأل "افشلا" بانكو ءيزج نبا مامإلل "راثآلا حئاحص

 .مهافج :دئاوفلا يف (ب) .تامعما ملا :ك 0 ١)

 تايفو .131 :ةوفصلا 236 :ةراشبلا «24 :يكومسرلا تايفو «28 :يليقعبلا بقانم :يف. هل مجرت (1)

 .615 :ةيركفلا ةكرحلا «.15 :تالاجر 254/3 :ةلوزج لالخ 178/18 :لوسعملا 03 :يلالغا

 ضاقنأ ىلع كلذو ءرجحلا راد ةقطنمب فسوي بوقعي وبأو يموهلا يلع نب نموملا دبع هانب (2)
 .(61 :اثيدحو اميدق هيلإ امو يفسآ 144 :ةيشوملا للحلا :عجار) .ةكيدق ةيطبارم ةبصق
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 .ريرحم و ثحب ةءارق يللازغلل
 حلم نم كلذل هفيضي ام عم ءاهيف ضماوغلاو رارسألا نم ريثك ىلع هبني ناكو

 اماريثكو ,7[ةلجعتسملا] اهرارسأ تكنو ةبذعتسملا ةقيقحلا ثحابم و «ءايل وألا تاياكح

 :هلوقب كلذ ءانثأ يف لثمتي ناك

 2١ اَيياَرَو قيِقَعلا َمالْعَأ تْرَواَحَو ىَوْللاَو ٍثْمَّدلا يِذب اًهتحنأ امل

 اَيَناَمَيلا مييسنلا تفّداصو ضيضغ معان كيألاو عزجلا داوب تلو

 سام دس هد هر ا 7 و ل دا سا دوق 3 9 520 ال07

 ايراع ناك دقو روفاك و دنرو 202 لدنم تبنلاو كسملا اهارث ضراو
 ل را ُُ 5 8 9 50 3 8 2 5 س2 00 را لس ع

 ايفاض هولعي ٍهيفض نم رونلا ىرا هؤامو ابيصخ يداولا ىرا تلقف
 صور ص 2 7 6 أ 1 3 سمس 3 -  د. 3 ملك ا سا يي 2

 ايلاح رونلاب راص ىتح هتضاخف اهبرت نيب تلبقا داعس ليقف

 خياشملا ضعب -هلل ا اهسرح- ةكمب تيأر دقو» :"جاهنملا" يف هلوق تغلب املو

 ةمالسو هنم هبرق عم تاعامجلا يف مارحلا دجسملا رضحي ال وهو «ملعلا لهأ نم نيدرفنملا
 نأ وهو «هيلإ انرشأ ام هرذع نم ركذف «هيلإ يددرت لاح يف اموي كلذ يف هترواحف .هلاح

 .«سانلا ءاقلو دجسملل جورخلا يف تاعبتلاو مثإلا نم هقحلي ام. ىفي ال باوثلا نم هدجي ام

 ىرو هنأ /يبلق ف فذقف ؛مهنع لخدأو سانلا لزتعاو ؛خيشلا اذه لوقب ذح :لاق
 :ةيشع كلذ ناكو رعاشلا لوقب تلثمتف .هلحأ برقب

 ةلأسم نع هضرم ءانثأ كفني ال ناكو .اهدعب ءارقالل سلجي مل و «هتافو ةلع لتعاف

 نينثالا ةليل يقوتف «نيموي وأ موي وحنب هؤامغإ هيلع باغ نأ ىلإ ءاهيضقي ةجاح وأ اهربدي
 .فلأو ةرشع سمح ةنس ناضمر نم نيقب عستل

 عست هرمعف «ةئامعستو نيبالتو تس ةنس ةدعق يذب -هنع ءدلا يضر- هدلومو

 .ارهش الإ ةنس نوعبسو

 نب رمع نب ميهاربإ نب دمحم هلل ا دبع يبأ ةلوزج هيقف ءريهشلا لماعلا ملاعلا نع ذأ
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 يبأو يزاغ نبا ماعإلا نع «يلمتلا يلوزحلا نامثع نب نسحلا نع «يترنمتلا ةحلط

 .يسيرشنولا سابعلا
 لماعلا ملاعلا هيقفلا نع ذحأو ,""”يكومسرلا ناميلس ن ب دمحأ حلاصلا ن .ع اضيأ ذحتأو

 يبأ ريبكلا يلولا نع اضيأ ذخأو .يدادجسملا نمحرلا دبع نب دمحأ سابعلا يبأ ءاملعلا ملع

 :هنع هللا ىضر -كرابملا نب هللا دبع دمحم وبأ يأ- لاقف «يلالمسلا ىسوم نب دمحأ سابعلا

 يلإ عفر هتقلح تبرق املف «حتفلاب يل وعدي نأ ت تينمتف «هتعداوم ديرأ اموي هتيتأ

 .هب دعست المع كسفنل ٌلَمْعا نأ يناصوأو ؛تينمت ام ىلع كل هللا حتف :يل لاقو (هسأر

 ماعطلا نم كدي عفرت نأ :هل لاقف «هدي ليبقت نم يبارعأ رثكأ اموي هترضحو :لاق

 . ىهتنا «يبارعا اي اعرش هب رومام هيهتشن تناو

 يحاحلا ديعس نب هللا دبع (592)

 دمحم وبأ نسملا انخيش :"دئاوفلا" يف لاق ؟”ىحاحلا معنملا دبع نب ديعس نب هللا دبع
 ينانملا ن :بسحللا ٠ نب كلملا دبع نب ميهاربإ ن ب نسحلا نب معنملا دبع ن ٠د ليعس نب هللا دبع

 تلليفت هل لاقي اعضوم نكسو داع مث ؛مالعألا ةمئألا اهيف ىَقل ةلوج هل .يحاحلا يدوادلا

 ماقأف ««”خيشلا دمحم نب هللا دبع دمحم يبأ هتقو ناطلس ةقفاومب. '”'ةغادز دلب نرد لجت

 .نيدلاو ننسلا ةماقإ ىلع مهضحيو «قلخلا دشريو «دئاقعلاو ننسلا ملعي كانه

 لحخدي الف ةماعلا /نع ىراوتي ؛هلهأ نم اظفحتم «هنامزب افراع .ةنسح قالحأ اذ ناكو

 لرزتعا .هنوؤش رشايي نم الإ اراهن هيلع لخدي الو ءرجفلاو روحسلا نبب اميف الإ نورئازلا هيلإ

 8 مهعروأو سانلا دهزأ ,ةداعلاو ةدابعلا قيرط ف طايتحاو قيقد رظن هل «ةمهللا ميظع ءلوضفلا

 .مهنيد رمأ يف هب اوعفتناو ,برغملا قافآ عيمج نم كلذل سانلا هدصقو .كلذ

 نسلا يف نعط وأ .هناسل ةمجعلا تكلم نإو «هيتأي نم لك نأ هنكرب ميظع نمو

 .5 :مقرلا يف هتمجرت رظنا (1)
 .47 :ةراشبلا 0-14 دارت 296 :ريغ نك.مالعإلا «52 :ةفحتلا 276 :ةحودلا :يف هل د )2(

 .560 :ةيركفلا ةكرحلا 5١, :تالاجر 78/19 :لوسعملا ,24 :يكومسرلا تايفو 71/1 :
 بحاص ناكو ع قرش لام ريبكلا سلطألا تاردحنم.عقتو غاز :واذيإ ل لعنت (3)

 .تلاليفات ىلإ لقتني نأ لبق َنيِيشوب ةيرق نكسي ةرجلا

 :ب دايعس هدلاو هب عتمتي ناك يذلا يحورلا ذوفنلل ارظن ؛احاحب هراصنأ نع هداعبإل يئاقو ءارجإ هلعل (4)

 .ةقطنملا لئابق نيب معنملا دبع
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 يف هلو ءافرح فرعي ال ناك نإو «هتنسو هضرفو هتديقع ظفحب الإ هنع عجري ال «مرفاو

 .بيجع بيرق راصتخا كلذ

 نطابلا ةيفصتو «ةبانإلا ف ظعاومو امكح انعمسأف «ةرم هريكذت سلجب ترضح

 ءايندلا بحو سفنلا تانوعرو لامعألا بئاوش نم ريذحتلاو ةوقلاو لولحلا نم يربتلاو
 .اهموزلو ةنسلا عابتا ىلع دكأو

 و «ساسألا ىلع ءانبلاك وهو «'”[رسيأ] ةماقتسالا قيرطل ةبلطلا در :لاق مث

 هتقيقح ىلع نوفقي ال ام يف ليوأتلا نسح سامتلاو ؛خيشلا عم بدألا ظفحو قحلل برقا
 وهم «نامز لوطو ةميظع ةفلك ىلإ هتماقتسا يف جاتحي هنإف ءمهريغ فاالخُمب .همالك نم

 قلتخا امبرو ءصقتنو داز امرو هب دوصقملا فالح ىلع هذخأيف خيشلا نم ائيش عمم امر

 دعبو «ةينيدلا بصانملاو خيشلا ةمرحب هلهجلا هنم ائيرب ناك نإو «خيشلا ىلإ هفاضأف ائيش

 سفنلا ينامأ عابتاو ىوملا بوكر نم همسا لج هللاب ذوعن «ةماقتسالا نع هترطف

 .ةيفاعلا هللا لأسن !نامزلا اذه ف ءالؤه لثم رثكأ امو ءناطيشلا تاليوستو

 «لاتجي ةيرقب روصنملا دئاق نمحرلا دبع نب روصنم لزن امل :ءايركز وبأ هدلو لاق
 نم انب لزن ام ىرت الأ :تلقف هتئج «لبجلا يف اهقوف عضوم ىلإ هراد نم جرخو «هضبق
 .ةيفاعلا و ةمالسلا هللا لأسن :لاقف ءاهيلع عداف «بنذ الب لاحم ا هذه

 ةيلاع ةورذ ىلإ علط خيشلا تي تيأرف «ةمون يالصم يف تمنف ءامومهم هنع تعجرف

 مث «ةلحملا طسو يف اهنم /ةرك لك عقت «ضافنأ ةثالثب لاخلا كلت اهنم ىمرف «لبحلا نم

 روصنملا مههجوف شكارم ىلإ اوعجرف ءريسي الإ ضمي ملف «نادوسلا دالب يف عقت ىتح عيطت
 ندوة ا يو ووو

 ,('7يديرملا محلا دبع روصنملا دئاقب وكشي لحجر خيشل ىتأ :اضيأ ءايركز وبأ لاقو

 ا سل رحب ناك و

 «ءيديس اي :هل لاقف ؟لعفت الأ ؟هاهنت الأ ؟يديرملا نمحرلا دبعل ءىَش يأ :لاقف ءهباحصأ

 هوحخدا ؛يديرملا نمحرلا دبع اذه .هوعجضأ :رضح نمل خيشلا لامف هيلع يل مكح ال

 .لهسأ :ت (أ)

 سرا يذلا دفولا نمض ناك .روصنملا داوق رابك نم .يديرملا يمظايشلا روصنم سس نمخرلا كلبع )1(

 .(96/5 :اصقتسالا «86 :ةهزنلا .عجار) .ةنيطنطسقلا ىلإ

 .طيحملا برق نيهسميإو نميسهللإ ةليبق نطوتست ثيح «سوس يداو ةلفاس ىلع قلطي (2)
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 تمحهف ريس الإ ضعي ملف ءاليثمت خيشلا هب راشأ ام اولعفف .هنطب اوقشو ءرمقلل هوجرأو
 رمقلل هوجرخأف ءهتيب ْ هومجذف هوذحأف ءروكذملا دئاقلا ةبصق ىلع '''ةنيهسم لئابق
 .هعومج اوتتشو ءهنطب اوقشو

 ف هللا همحر يفوت نأ ىلإ داهتحالاو ميلعتلا ةفيظو ىلع -هنع هللا يضر-ح لزي ملو
 .فلأو ةرشع ينثا ةنس نم ىلوألا ىدامج رشع يداح

 مامإلا نعو «معنملا دبع نب ديعس نامثع يبأ ةمئألا مامإو ةنسلا خيش هدلاو نع ذحأ
 يسلدنألا نسحلا نب دمحأ نب ىلع نب دمحم ٍفوصلا خيشلا نعو ءيطبهلا هللا دبع دمحم يبأ

 بطقلا نععو ءيسوسلا هللا دبع نب دايع حلاصلا نعو ءاهريغو مكحلا" حراش يبيطشلا

 .ىهتنا ,مهريغو «يلوزحللا ىسوم نب دمحأ ينابرلا

 نم :لوقيو .ةلمن الو اناويح تيذآ الو «ةفلاخم تبكترا ام :لاق هنأ هنع ىكحيو
 هللا ىلع لبقأ نمو ءايندلا هتتاف ةرخآلا ىلع لبقأ نمو «ةرخآلا هنتاف ايندلا ىلع لبقأ

 .هعوط يف اتناك ءاهكلام

 مهمه هاهن وأ هرمأ اذإ ءاعبس ريصي نأ لبق هدلو يبري نأ لجرلل يغبني :لوقيو
 .مهفي ال مالكب

 ريثك ,عوشخلا مئاد ءءاحرلا ريثك هللا ف ةبحملا ديدش -هنع هللا يضر- ناكو

 هاص وأ ىسوم ني دمحأ يديس ريبكلا بطقلا هخيش نأ ركذيو .سانلا نم سارتحالا

 ءيشب عفتتن ال :مه لاقف ,داصحلا ف ةمدخلا ةينب هيلإ بستتني نم ةفئاط هيلع مدقو «كلذب

 هيف ةماقإلا ىلع مكتاينو هيف اوذخأتو مكيلع /هّللا ضرف ام متملعت نإ الإ مكتمدخ نم

 .مكيف انل ةجاح الف الإو

 يف ءاملا نونخخسيو «هنيد ىلع ظفامي نم الإ هل لمعي ال -هنع هللا يضر- ناك
 وأ اداصح وأ ناك ارح لمع لك دنع اذكه ,ةعامج نولصي مث نوأضوتيو ءثرحلا

 .ماودلا ىلع امهريغ

 الإ بئذلا اهذخأ ام :هل لاقف يعارلا ىعدتساف «منغلا نم اموي ةاش بئذلا ذحأو
. 

 هس
 :هيف فرصتأ ام يف هللا م ادهع يل نإف «كربحن ف ىقدصاف «هللا نيبو كنيب كيف ةناينخل

 .ريغيإ ريداحلا
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 كانه :لاقف ؛حيرلا لسرأو ,"نآرقلا" أرقأ ينأ الإ .هتثدحأ ائيش ملعأ ال :يعارلا هل لاّقف

 .دعت الو تيتأ

 ةرشع رادقم رابخألاو ثيداحألاو ريسفتلا نم الوقن عمج -هنع هللا يضر- ناكو

 نم هب ناميإلاو هداقتعا بجي امو «رضتخملاب توملا لوزن نم راكذألاو ظعاوملا نم بازحأ
 عيمج هيلع عمتجي ءاشعلا دعبو «نيءاشعلا نيب سانلا كلذ يلمت «هدعب امو ربقلا لاوحأ

 عوجرلا نم نكمي الو ؛كلذ عامس نع فلختي مهنم دحاو ىري الف «نيرئازلاو نيدراولا
 .هنع هّللا يضر هبأد كلذو .همهفيو هظفحي ىتح هدلبل

 هنأ ءلسرملاو لوسرلا نيب قرفي الو «هدئاقع فرعي ال يذلا يماعلا ف ىري ناكو
 لسغ لسغلا اذه يمسو .هغولب موي نم ةالصلا ةداعإو «هدئاقع ملعت اذإ لسغلا هيلع بجي

 .دالبلا يف هنع اشف ىتح كلذب رمأيو ,غ ولبلا

 صن نمو ؟هتدجو نيأ «ع ادتبا اذه نإ :هل اولاقف ةدماصملا ءاهقف نم رفن هيلإ ضهن

 ريثك ىلع انعلطا دق :اولاقف ؟اهلك ةعيرشلا ىلع متعلطا له :مهل لاقف ؟ءاهقفلا نم هيلع
 ضعتبل لاق مث .هيلع اوعلطت مل امم هولعجا :لاقف «هب انعمس امو لسغلا اذه انيأرو ءاهنم

 هيقفلا لعجف ء«بنج هنإف لستغيل «ءاهقفلا دحأ نعي ؛نالفل ءاملا اونخس اوموق :هباحصأ

 ,نيعطقنم هباحصأ ماقو ءالوجح ماقف «ةبانجلا يسن دق بنج وه اذإف ,هرمأ يف ركفتي

 .مهدالبل اوعجرو هل اوملسو

 مل مايأ ةئالث هنع بجتحاف ءىسوم نب دمحأ يديس ريبكلا بطقلا هخيش ةرم رازو
 لأسي نالف :خيشلل هلوسر /لاقف ؟هارن ىتم خيشلا نع انل لس :هباحصأ ضعبل لاَمتف هر

 ههجو ريغت دقو لوسرلا عجرف ؟تنأ نم نبا «هللا دبع تنأ :هل لق :خيشلا هل لاقف «كنع

 بحاص هل لاقف «بيدأت كلذ نأ فرعي ملو ؟تنأ نم نبا هل لق :خيشلا نم عمس امث

 نب ّدد نب ّدد نب ّدد نب ّدد نب ّدد نب ّدد نب ٌدَد نب هللا دبع :هل لقو «هيلإ عجرا :ةمحرتلا

 كبح نب ّدد نب ّدد نب دد

 ديعس نبا ناك ول ؛لفطلا اهزقن :لاقو «خيشلا مهمهف «كلذ هل لاقف ,خيشلل عجرف

 ؛قلح هيف سانلاو دجسملل ءاج مث «نامثع يأ ديعس نب هللا دبع وهف ءّدد نبا ناك ام

 .ةمجرتلا بحاصل ىهتنا ىتح سانلا ىطختي لعجف
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 نمضو «يرجح يف سلج ىتح ءاجف ءاوثكما نأ انل راشأف «موقن نأ اندرأف :لاق

 (همسجب ةفاطل عم ؛هتطصغضو هتمض ةدشو هتوق نم تبجعتف ,دهجلا ئم غلب ىتح طئاحلل

 اذه لحدو «نامثع يبأ ديعس نب هللا دبع وهف ّدد نب هللا دبع :لاقف ءاريسي نبع ىحنت من

 ىبأ دلول ةماركلاب ءاجو ؛رونلا رحب يف صاغف ؛'”رسلا هل سبلأو «هديس راد دبعلا

 ىعمجو «نئمركأو ءىرسيلا هنيعب هديب راشاو كايا ااسلا هاديدب : يل لاق مث «نامثع

 .مهنع هللا يضر كانه ةظقي يطبملا ىذاتسأب

 .مهب انعفنو هللا مهمحر ,مهللاثمُأو ءيسيرشنولاو «قاقزلا ؛هقفلا يف هحايشأ نمو
 يفيسر_ هلا دمحم نب هللا دبع (593)
 ريخلا لضافلا كسانلا دباعلا طيارملا 7 يفيسرهلا ديز يبأ نب دمحم نب هللا دبع

 .رهاظ لضفو «ةماع ةكربو «ةمح تامارك وذ ءريهشلا حلاصلا يلولا نيدلا

 .فلأو نيرشعو تس ةنس هللا همحر يفوت
 يلالمسلا دمأ نب هللا دبع (594)

 ةلجأ نم -هنع هّللا يضر- ناك لاس ورمع جاحلا نب دمحأ نب هللا دبع

 ؛لاوحألا قداص «ةسارفلا بئاص «نيدلا ءاملعو «نيحلاصلا هللا ءايلوأو «رايخألا ءاهقفلا
 .اعشاخ ادباع اكسان «قالخألا ميرك «نيدلا نيتم «بئاونلاو رومألا يف رواشي

 .فلأو نيثالثو تس ةنس هدلبب فوت

 ىلمتلا ىبحي نب هللا دبع (595)
 رابك نم هللا همحر ناك .لامرلا /تحت نم « ىلمتلا هللا دبع نب ىيحي نب هللا دبع

 .قلخلا هيلع لبقأ «ةريثك تامارك هنع رثؤت «قلخلا ميرك ءتمسلا نسح «دابعلا ءايلوألا

 .امات اعضاوتو «ةقداص ةسارفو «ةرهاظ ةكرب هل نوريو «هيلع نونثيو

 .فلأو نيعبرأو عبس ةنس اضيرم هدلبب فوت

 .(3 :ةيفوصلا ظافلأ مجعم رظنا) . ةماعلا نع هرتس بيو .هراشإإلا هب عمت أم ءازإب هم وه(1)

 .(276 :قباسلا ردصملا) .«ىدفاو قحلاب نيقيلا اضيأ هب داريو .نمؤملا بلق يق هللا هفذقي رون» وه (2)

 .610 :ةيركفلا ةكرحلا ؛45 :تالاجر ,8/17 :لوسعملا «26 :يكومسرلا تايفو ف هل مجرت (3)

 .27 :تالاجر «20 :ةراشبلا 49/1 :لومسعملا 6 : يك ومسرلا تايفو 2| :ىليقعبلا بفقانم :عجار (4)

 .54 :تالاجر «20/4 :لوسعملا 239 :ةراشبلا 25 :يكومسرلا تايفو :عجار (5)
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 يلمتلا ميهاربإ نب هللا دبع (596)
 .حلاصلا لضافلا لماعلا عررابلا ننفتملا هيقفلا 0”1[يليقإلا] يلمتلا ميهاربإ نب هللا دبع
 .فلأو نيتسو عبس ماع يناثلا عيبر طساوأ يف هدلبب هللا همحر يفوت

 يلالمسلا ميهاربإ نب هللا دبع (597)
 نب ديعس يديس تندرتب ةعامجلا يضاق دلاو 2 يسابعلا يلالمسلا ميهاربإ نب هللا دبع

 .احاص الضاف انيد ءاريخ اهيقف -هنع هللا يضر- ناك .هللا دبع

 يلالمسلا دمحم نب هللا دبع (598)
 تام ءيضاقلا ملاعلا لماعلا هيقفلا «يلالمسلا ةزمح نب دمحأ نب دمحم نب هللا دبع

 95 .فلأو نيتسو عبرأ ةنس اضيرم هدلبب

 يتسيفختلا يلالمسلا ميهاربإ نب هللا دبع (599)

 ءاعرو اهيقف -هنع هللا يضر- ناك ؟؟ةسيفختلا يلالمسلا ميهاربإ نب هللا دبع
 عروأ نم «قالخألا ثمد «ةنسح ةريسو ءنسح تمس اذ ءاح اص الضاف انيد ءاريخ ادهاز
 .نيدلا نيتم ءنأشلا ريبك «عوشخلاو ركذلا مئاد ءاهلهأو ايندلا ف مهدهزأو سانلا

 .فلأو نيعيرأو ىدحإ ةنس هدلبب هللا همحر قوت

 .هريغو يلالمسلا بوقعي نب هللا دبع يديس مامإلا نع ذخأ
 يلاهتلا ديعس نب هللا دبع (600)

 .انطو "”ينهلومسلا ءانكسم "ييلاهتلا نيسح نب ديعس نب هللا دبع
 تاداهجو تامارك اذ «نيديرملل اييرم افوصتم ءالضاف الجر -هنع هللا يضر- ناك

 .63/4 :لوسعملا 47 :تالاجر «39 :ةراشبلا ,26 :يكومسرلا تايفو :رظنا (1)

 .تنادورات لودع نم وهو ءرشاعلا نرقلا طساوأ ٍقوت «يبطرقلا برز نبا يضاقلا دافحأ نم (2)
 .(7 :تاالاجر 4.8 :لوسعملا 221 :ةراشبلا 12 : يك وم" رلا تايفو ((0 :كئاوفلا :عجار)

 .28 :تالاجر 214/5 :لوسعملا «18 :يكومسرلا تايفو :يث هل مجرت ءريغصلا سلطألا نارفإ ىضاق (3)
 .26 :تالاجر 232/5 :لوسعملا 25 :يكومسرلا تايفو :رظنا (4)
 هللا دبع نب ىيحي هحخخيش دلنع روميأب رهتسا مث ( تسسيبسبتل ريداهلأ نم هلصأ ؛ةيغلإلا ةرسألا دج (5)

 .54 :يكومرلا تايفو «23 :يليقعبلا بقانم :يق هل محرت .الهات ةليبق ءنيراهضتي ٍفوت .يلمتلا

 - اة نوفا (ا/.ل.): "1 .عك خنأ مطلقاادلت (0نده1ل". 1م 2ةورو, 272172. 1959.م. 0

 صحد ججح مىلع ىلع ادامتعا لواحو .ةيسنلا هذه 0 يسوبسسلا راتخملا طظفحتي )6(
 ينححومسلا لصألا

 .(اهدعب امو 80/1 :لوسعملا رظنا) .مجزتملل
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 .تاريخلا هل تدهوشو تاماركلا هل ترهظ «تاحلاص تادابعو

 حصنو ؛مهمدخو ارئاز مهيلع رادو ؛ءاحلصلا لضافأ بحصو ءءاملعلا رباكأ يقل
 .ريثك قلخ هب عفتناو .هدهج مهح اصم ف ىعسو .مهدشرأو نيملسملا

 ("”فلأو نيعبرأ ةنس ةلاهتب هنكسمم قوت

 يسوكللا ميهاربإ نب هللا دبع (601)
 نسحلا نب دواد نب دمحم يديس يتخأ نبا 2 7”نسحلا نب دواد نب ميهاربإ نب هللا دبع

 هنقو يحلاص نم ءادهاز اعرو ءايفوص اكسان ءارّيخ انّيد -هنع هللا يضر- ناك .يسوكللا

 .هناوأ لضافأ نايعاو

 .فلأو نينامثو تسس ةئس ةريخألا ىدامج نم سمانا مويلا ِِق هللا همححر قوت

 /.هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع ملسو هللا ىلصو :ميهحرلا نهكرلا هللا مسب
 يساملجسلا هللا دبع نب يلع (602)
 ءرحبلاو ربلا يف ثايغلا ثوغلا ءروهشملا بطقلا حلاصلا يلولا )هللا دبع نب ىلع

 ريهشلا بطقلا ذاتسأ «خياشملا خيش «ةرسكنملا بولقلاو فئالتلا رابج «هتايآو هللا ةجح

 .يساملجسلا هللا دبع نب ىلع انالومو انديس ءيزاغلا يديس

 دمحأ سابعلا يبأ انالومو انديس ريبكلا بطقلا نع ةقيرطلا -هنع هللا يضر- ذحأ

 .يدشارلا ينايلملا فس وي نبا

 .ةئامعستو نيعبرأ ةنس -هب انعو هنع يضرو هللا همحر- ةمجرتلا بحاص قوتو

 نيقلت يف هل نذأو «نيعبرأ ةنس فوت نأ ىلإ نيثالث ماع نم هبحص يزاغلا يديس ناكو
 .هانفرع ةقث هيقف طخب اندجو اذك .نيمآ ءامهب انعفنو امهنع هللا يضر هماقم هماقأو ءركذلا

 يسويلا يلع نب نامشع (603)
 الضاف «الماع املاع -هنع هللا يضر- ناك ©” ورمع وأ يسويلا ىلع نب نامثع

 .ابيدأ احصان احلاص «اليبن

 تمت هتافو خيرات نأ يسوسلا راتخملا جتنتسي «ةمجرتلا بحاصي ةصاخ موسرو قئاثو ىلع ادامتعا (1)
 .(قباسلا ردصملا عجار) .م1641/ه1051 دعب

 .اهيلإ انعجر ىلا رداصملا يف هتججرت ىلع فقن مل (2)

 35 :ةعص رملا رردلا 3 :ةفرطلا 270 :ةفحتلا عجار )3

 :رردلا طاقتلا ,206/2 :يناثملا رشن 36 :تارضاحملا .76/1-81 :يشايعلا ةلحر :يف هل محرت (4)

 .173 :ةوفصلا 6
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 :مظنلا دعب رثنلا نم هيلإ بتك اممو ءرداقلا دبع خيشلا نع لحخأ

 مث .هئاعد حلاصب هدبع ىلع لضفتي نأ ةيلمعلاو ةيملعلا انالوم ةدايس نم لومأملاو

 ةيلوقلا فئاظولا ضعب بيترتب هيلإ راسشأ نإو ءاهب عفتني هلعل هظعاومو هاياصو ضعبب

 اوُمْأست الو ءاريقف ٍنيغيل يرثملا هملق ةاكزب يديس نميلف ءربكألا بولطملا وهف ةيلعفلاو
 "'”4 ربك ل

 .فلأو نينامثو عبرأ ةنس هللا همحر يفوت

 يسافلا فسوي نب يبرعلا (604)
 رهشو «دمحم همساو ,فسوي نب دمحم هللا دبع وبأ © ىسافلا نساحملا يبأ نب يبرعلا

 ةريثك مولع يف عرب «هتقو ةبوجعأو هرصع دحوأ «ءاملعلا ملاعو مالسإلا خيش «يبرعلاب

 .برغملا ءاملع متحخ هبو ءقبسلا بصق زاحو بحبو

 '"[مامإلا] نم مالكلا نفب ملعأ وه :نمحرلا دبع ديز وبأ مامإلا همع هيف لاقو
 وهو ؛ءساف ءاملع ىلع "ةباط مكح يف ةباصإلا مهس" :ىمسملا هفيلأت درو املو ءيسونسلا
 .ملعلا ىلع نورودي سانلا هللا ناحبس :لاقف ءرشاع نبا خيشلا هحفصت «نواطتب كاذ ذإ

 !يسافلا يبرعلا يديس ىلع رودي ملعلاو

 هل نوكيس هنأ هرغص يف ريشيو «هبحي نساحملا وبأ يديس ريبكلا فراعلا هدلاو ناكو
 ءوضوللو رادلل ةكرحلا نم هعنمت الو ءانأش /يبصلا اذه نإ :هبدؤمل لوقيو .ميظع نأش

 .ءاش ىتم هوحنو
 هملع قافآلا قبطو ءهتقو لهأ هلصحي مل ام ملعلا نم لصح هنأ هرمأ رمألا ناكف

 مل ام دئاوفلاو لئاسملا نم دباوألا لقعو «دراوشلا دييقتب ءانتعاو ةمه هلو «هعفنو هتيصو
 ئيب ام :لوقيو ءدئاصق هل ءرعشلا ةدوحو ملقلاو ناسللا ف ةحاصفلا عم ؛هريغل دحوي

 .ملقلا ذحعآ نأ الإ اهنيبو

 .س نم طقاس (أ)

 .282 :ةرقبلا (1)

 :507 :ليلكإلا «115 :رردلا طاقتلا «؛/2 :يناثملا رشن «205 «159-164 :ةاأرملا“: يق هل مجرت (2)

 .264/6 :يلكرزلل مالعألا ,313/2 :ةولسلا «302 :رونلا ةرجش «273/4 :رثألا ةصالخ ,71 :ةوفصلا

 .121 :ةيئالدلا ةيوازلا .420 :ةيركفلا ةكرحلا
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 ىتفأ نم قرشملا علاطلا"و «7”"ةفحتلا مظن"و :27"دصارملا" :اهنم «ةديدع فيلاوت هل

 0000 نازل تا ١

 .مهريغو يتايزلا بيطلا يبأ نعو «فراعلا همع و راصقلا نع ذحأ

م «برغملا دالب يف الاوج -هنع هللا ىيضر- ناكو
 '؟نايضنلا) اضع نقلا 

 وح دعب ساف ىلإ اهنم لقن مث ءفلأو نيسمحو نينثا ةنس اهب يفوت نأ ىلإ ؛”نواطتب

 ىلع كلذ لدف :ءيش هنم ريغتي مل نوكي ام لقثأ ايرط امد اكتمم ةلاح ىلع دجوف .نيماع

 .ءاذهشلا نم هللا همر هنأ

 يروهجألا يلع (605)
 ظ | وبأ 2604 5 ألا : 9

 اق ايندلا لاع لب «ةي يرعلا رايدلا و رهزألا 59 .دادجألاب 95 5 و مالسإلا
 اك 0

 [اتبن] ةقث ءاطباض انقتم اققحم ءالوقعمو الوقنم ءاعورفو الوصأ «ةيبرعو اثيدحو

 0 يف ةبحمو ,.حالصو ىدهو «عضاوتو تمسو «مات دهزو عروو «نيتم نيد ىلإ «ةيوار
 .ةقداص ةسارفو ةماركو

 هدهز نم يكحي يردنكسإلا ىفطصم نب سابعلا وبأ هتذمالت ذيملت انخيش ناك

 ةرصب رهزألا عماجلاب هسلجم يف هانأ ةبراغملا راب ءالضف نم الحر نأ :هتماركو هعروو

 :هل لاقو مذحأ . نم عنتماف هب عفتناو «هللا لام اهنإف اهذحخ ءيديس اي :هل لاقف «ةريبك

 .كلذك هذحأ نم عنتماف هيلإ بهذف ؛هسرد سلجم يف رخآ هيقفل ءلجرلا كلذل اهطعأ

 .كلذك هذحأ نم عنتماف هل بهذف .هسرد سلجب يف ثلا هيقفل ءلجرلا كلذل اهطعأ :لاقو

 .ايتفم :م (ب) .راسيتلا :ت (أ)

 .د2173 :مقر تحن .ع .خ.م «دقتعملا دصاقم ْف دمتعملا دصارم (1)

 .هحرشو ركفلا ةفحت مظن ف رردلا دقع (2)

 .عومجب نمض (647 :مقر تحن ناوطت .خ.م هنم (3)

 .27] :ةييرغملا تاعوبطملا مجعم :يف هبتك ةحئال رظنا (4)

 ةنس نومأملا خيشلا دمحم لبق نم نابسإلل شئارعلا ميلست تلت يلا ةنتفلا نم اراف ساف نم جرخخ (5)
 .(20/6-21 :اصقتسالا رظنا) .ء1610/ه9

 :رردلا طاقتلا (80/2 :يناثملا رشن :56 :يشايعلا ةسرهف (205/2 137/1 :ةيشايعلا ةلحرلا :عجار (6)

 .273 :ناتسبلا راهزأ «327 :رشتنملا ءايضلا 9 :ليلكألا 49 :براسلاو يراسلا سنأ 8

 .13/3 :يلكرزلل مالعألا ,.126 :ةوفصلا 2157/3 :رثألا ةصالخ
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 نإ ءيديس اي :لوقيو هيلع يكبي ةعاس يف كلذو «يلع خيشلا ىلإ رجاتلا عجرف
 يردأ ال ؛ءلهاج هنع /زجاع انأو «ءكلذب كملعل هفراصم يف هفرص كيلع بجي لاملا اذه

 تقولا اذه يف هب تئا مث ءنآلا هب عجرا :هل لاق ء,كلذك خيشلا هآر املف .هفرصأ فيك

 .هللا ءاش نإ دغلا نم

 نع لزني مل بكار وهو جرخخو ءرجاتلا نم هذحأف همالغ رمأ دغلا نم هب ىتأ املف

 لحرب اذإ هللا ءاطع نباو ةرمج يبأ نبا دنع امه امنيبف ءارئاز "[ةفارق] ىلإ مالغلا عم هتباد
 كلذ كردأ :مالغلل خيشلا لاقف «ةنيدملا دصق لينلا لحاس نم علط ةعيفر بايثو ةئيه يف

 بحاص نإ :هسفن يف لوقي وهو «هنع عحرو مالغلا لعفف «ةرصلا كلت هل عفداو ؛لحرلا
 .هب قحأ نحنلو «لاملا اذه قحتسم ريغ ةئيفا هذه

 تحت ام رظناو رس :مالغلل لاقف «لجرلا باغ ىتح ةعاس افقوف «خيشلا هفشاكف

 اهب ىمر رام ةفئاج محل ةعطق هيف :لاقف ءعجرو رظنف «ةيربلا يق ءانب مسرل طئاحلا كلذ

 رخخآ ىلإ ءقحتسم رطضم لحجرلا نأ يل نابتسا دقو «يل رطسخ ام تبت ينإو ءلحرلا كلذ
 .تامارك هنع انل ىكحيو .ةياكحلا

 حبذ ام اهذختي لب «سكملاب عابت اهنوكل طق ةيرصملا لاعنلا سبل ام هنأ 52008

 .هلصأ لهج ام لالخلا نأ ىلع ءانب اهلصأب هققحت مدعل «ةييرغملا لاعنلا وأ كلم نم

 لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىأر هنأو «ةظقي ليلح خيشلا عم عمتجي هنإ لاقيو

 .باسح ريغب ةنحلا نولحدي نيذلا فلأ نيعبسلا رخخآ وأ نيعبسلا نم كنإ :هل

 نم ةبرضب هرمع رخآ هرصب ف بيصأ .ةروهشم ةريثك هدئاوفو هتاماركو هرابخأو
 .ىبأف ءاهتعجر يف هل صخري نأ هنم بلطف ؛هتجوز قلط ملاظ

 قلخلا داشرإو «ملعلا رشنو «فيلأتلاو سيردتلا ىلع افكاع -هنع هللا يضر- ناكو
 .خاطتسا ام مهحصنو

 «"ةلاسرلا ىلع ةيشاح "و :"ريغصلاو ريبكلا رصتخملا ىلع هاحرش" :هفيلاوت نمو
 .""ناضمر لئاضف" يف رخآو «"ءاروشاع لئاضف ف فيلأت"و «"يقارعلل ةريسلا ةيفلأ حرش" و
 '"”كلذ ريغو «"ةرمج يبأ نبا ةجهب ىلع ةيشاح"و

 .ةيرق :م ()

 .758/1 :نيفراعلا ةيده رظنا (1)

-468- 



 /«يدابعلا مساقلا نباو «يرفونبلا نع ”جاييدلا ةلمكت" فلؤم يفارقلا ردبلا نع ذأ 6 [
 هللا دبع نب دمحم مامإلا :مهنم ريثك قلخ هنعو .يروهنسلا ماس خيشلاو «يناونشلاو
 .مهريغو يناقرزلا يقابلا دبع خيشلاو «ييحربشلا ميهاربإو «يشرخلا

 .فلأو نيتسو تس ةنس فوتو «ةئامعستو نيعبسو سمخح ةنس رصد. دلو

 يناتكسلا نمحرلا دبع نب ىسيع (606)
 يضاق 11 يدهم وبأ يناتكسلاب فرع «يجارجرلا ىسيع نب نمح رلا دبع نب ىسيع

 .ريبكلا ''[م اعلا] هيقفلا «تندرتو شكارم نيترضحلاب ةعامدملا

 .ملعلا نونف يف هنقو مامإ هللا همحر ناك :"هتسرهف" يف يسويلا يلع وبأ خيشلا لاق

 رصتخم" نم ةلمج هدنع ترضح .هلهأ يف ةبحمو ؛موقلا قيرط يف ةحلاص ةينو ةمهو تم عم
 . ىهتنا «يركز نبال "دصاقملا لصحم" نم المجو "يسونسلا

 يدهم وبأ «ثاحبلا ننفتملا «ققدملا ققحملا هيقفلا انخيش :"دئاوفلا" يف ديز وبأ لاق
 يملع يف اعراب ءاراظن اداقن اققحم ناك «يناتجسلا يسوسلا نمحرلا دبع نب ىسيع

 ءاهريغو سافب أرق .ةربتعم ةكراشم نونفلا نم اهريغ ف كراش «هقفلاو «ةيبرعلاو لوصألا

 ةدعاقب سردو «ءسوسب ةعامجلا ءاضق يلو مث «هلامعأ ضعب ف ىضقتساو شكارخم. سردو

 .اهريغو عورفلاو لوصألا يف هسورد ترضحو «تندرت

 حاضيإ" هيلع انأرق ,مهسلا بئاص ؛مهفلا قينأ ؛قيقدتلا حيحص «قيقحتلا حيلم هتيأر

 حرشب كاذ ذإ رفظي ملو «دراوشلا برقو «دئاوفلا نيبو «دافأو داحأف يسيرشنولل "كلاسملا
 ةوقل الإ كاذامو .هدعاوقو بهذملا لئاسم لوصأ نم هيدل ررقت ام الإ هلح يف دمتعي

 .هفرصت عاستاو هك اردإ

 دبي وسي يحلل كاب# ني يقدم درب هللا دابع نب ىبحي ءايركز وبآ رمألاب ماق املو

 ءاضقلل هيف مدقو اتوا لقتنا ؛لاوهألا تعباتت و «لاوحألا تريغتو «فلأو نيرشعلا

 .ميلعلا ل 6 ع )ع(

 )١( :رثألا ةصالخ ,25 :يكومسرلا تايفو 515 :ليلكإلا .9 :يزوحأ ةسرهف :يف هل مجرت 235/2:
 :ةيركفلا ةكرحلا 226/8 :ةلاحك مجعم 391.

 دراشتسا «يلالمسلا لويسح يبا ةطلس تعش كالنا تناكو .«تنادورات ىلع هناليبتسا اعب د رشاأبم )2(

 ناطلسلا ىلع ةروشلا نع هاهن نأ يضاقلا در ناكف «ةنيدملا لالتحا همزع لوح ءايركز وبأ

 ةيعرشلا لوح ةميق اراكفأ نمضنت ةلوطم ةلاسر هيلإ لسرأ اهنمو «شكاارم ىلإ رف ادل «يعرشلا

 .(61/6 :اصقتسالا عجار) .مكحلاو
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 .دب هللا عتمأ ,”نآلا كلذ ىلع لزي ُمَو .سيردتلاو

 مساقلا يبأ نب دمحم هللا دبع يبأ شكارم ءافرشلا عماج بيطخ هيقفلا نع ذأ
 ةعامجلا يضاق نعو «(!”يناتجسلا ىلع نب كرابم ظفاحلا هيقفلا نعو «يلالفلا فيرشلا

 نب ىبحي ءايركز يبأ لصحلا هيقفلا اهيتفم نعو «يديمحلا دمحأ نب دحاولا دبع دمحم يبأ سافب
 ءيرومزلا يجاهنصلا يلع نب دمحأ سابعلا يبأ نعو /ءيدنرلا يسلدنألا جارسلا دمحم
 .يعردلا دوعسم نب هللا دبع نب نسحلا يلع يبأ حلاصلا عرولا هيقفلا نعو

 يبأ ننفتملا ققحملا نعو «يمودقلا سابعلا ىبأ نعو «ساف ليزن جاده برع نم هلصحأ

 هيقفلا نعو ءشكارم ليزن يجارجرلا راظنلا ققحما هللا دبع يبأ نعو ءروجنملا سابعلا
 .مهريغو «يملاسلا دمحم نب دمحأ شكارم فم ةمالعلا

 دمحت وبأ ناحلاصلا نامامإلاو رم امك "دئاوفلا" بحاصو «يسويلا ىلع وبأ هنع ذحأو

 .مهريغو «ةعامجو .يكومسرلا دمحأ نب ىلع نسحلا وبأو .يلالمسلا بوقعي نب هللا دبع

 ةلمج هباحصأ ضعب عمجو «"ىرغصلا ىرغص حرش" و «"ىرغصلا ىلع يشاوح" هل
 '”![ةعيفر] “ 'هيواتف نم ةحلاص

 يبأ يلولا حيرضب سيمخلا باب جراح نفدو «فلأو نيتسو نينثا ةنس هللا همحر ٍقاوت

 .شكارحب ””يوارحلا مساقلا
 يبلاعثلا دمحم نب ىسيع (607)
 :هنع هللا يضر بلاط يبأ نب رفعجل ةبسن .' 'يرفعنلا يبلاعثلا دمحم نب ىسيع

 .يدهم وبأ ريهشلا ققحا ةودقلا ؛ريبكلا ملاعلاو ءليلحلا خيشلا

 كج

 .ةعفان :ح م (ب) .دئاوفلا نم حيحصتلاو .نأ ىلإ :خسنلا عيمج ف )0

 طقل :رظنا) .م1580/ه8 ماع ندك ارم لوب «يرديلا ديشر يبأو روجنملا نع لحخأ .يكلام هيف )١(

 .(279/3 :مالعالا 219/3 :لاجحلا ةرد (317 :دئارفلا
 .ةيسوسلا تانازنلاب ةطوطخم خسن ةدع هنم دجوت (2)

 :عتمملا :عجار) .سيمنخلا باب جراح ةبق هيلع تينب «يديزوبلا ميهاربإ نب يلع باحصأ نم (3)
 .(149/1 :ةيدبألا ةداعنسلا 4

 :ليلكألا «179 :رردلا طاقتلا «185/2 :يناثملا رشن «3 :ةيدابلا حنملا .6] :يشايعلا ةسرهف :ْق هل محجرت (4)

 مجعم (806 :سراهفلا سرهف ,294/5 :يلكرزلل مالعألا ,240/3 :رثألا ةصالح 163 :ةوفصلا 6
 .33/8 :ةلاحك
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 نم مزعلاو مزحلاو ظفحلاو ءاكذلا يف نامزلا ةبوجعأ -هنع هللا يضر- ناك

 .رهدلا مراوص

 نب ىلع نسمحلا ابأ ظفاحلا اهيف مزالو رئازجلل لحترا مث ءاهئاملع ىلع أرقو ؛هدلبي أشن

 رمأو بجومل اهقراف مث هتتبا نسحلا وبأ هجوزو ءانامز يلالفلا يراصنألا دحاولا دبع
 سردو ءامهب رواجو نيفيرشلا نيمرحلل لحتراو ءنسحلا وبأ تام ىتح هبحصو ءاهدلاو
 .ثيدحملا ملع ف ةين هل تددحب مل ءانامز سانلا هيلع لبقأو ,مولعلا

 يبلاعثلا دمحم نب ىسيع يدهم وبأ خيشلا امأ :"هتلحر" ف رصان نبا خيشلا هيف لاق
 نم مامإو «نامزلا ةردان «ةماهفلا ققحملا «ةمالعلا خيشلا وهف -هنع هللا يضر- يرفعجلا

 بيصن رفوأ نطابلا ملع نم زئاحلا ءاهنوصمو اهرهاظ مولعلا راخب ضئاخلا ,نامرحلا همض
 .بيصم مهسب رهاظلا ملعلا ف ىمر امدعب

 مل هنأ الإ مهقرط ىلع كلسو «خياشم ةدع نم ىقلت :يشايعلا ملاس وبأ انخيش لاق

 امك رهاظلاو نطابلا لهأ دنع الوبقم ناك كلذلف ءمهقيرفو /''ةيلذاشلا بزح نع لدعي

 هزفتست الو ءافاوهأو ةرحخآلا تركذ اذإ هينيع كلمتي ال «ريهاشملا ةيلذاشلا ةمئأ نأش وه

 .ءارقفلا ةسلاحجم نع فكنتسي الو «ءارمألا باوبأ ىشغي ال ءافاوهأو ايندلا ةراضن

 فشكي ملف «ةدع ربصلا ذخّتاف «ةدش رقفلا نم مرحلاب "[هترواحم] لوأ يف ىساق
 رهظو «هرمأ كلذ دعب رهتشا مث «ريمنلا ءاملاو ةرسكلاب عنقو «ريمأ لاون بلطل ههجو عانق

 .بناج لك نم سانلا هيلإ عراسو ءهريخن سانلل

 ديناسألاو يلاوعلا نم عمجو .هعامسإو ثيدحلا عامس ىلع هرمع رخآ ف فكعو
 ام ءازحألاو مجاعملاو ديناسألا نم عمسأو عمو :هريغ عمجي م ام ةبيجعلا دئاوفلاو «ةييرغلا
 .هرصع لهأل هنم بيرق الو «كلذ لثم قفتي مل

 نوبستتني هتريشعو «ةبلاعثلا ىطو نم هدالب يف -هنع هللا ىضر- هتأشن لوأ ناكو

 دبع يديس حلاصلا ملاعلا خيشلا مهنمو هع هللا يضر بلاط يبأ نب رفعج مامإلا ىلإ
 أرقف ةءارقلا ىلع هالمحو «هيدلاو رجح يف أشن مث .هنع هللا يضر روهشملا يبلاعثلا نمحرلا

 ظفاحلا مزالو ءاهئاملع ىلع أرقو اهئاحلصب كربتو «رئازجلل لحر مث .هدلب ءاهقف ىلع
 .هتسلاجم :ن .خ .م 0.0

 لمف انتاياب لونمؤي نيذلا كءاج اذإو ءميحرلا نمحرلا هللا يمسي )) :هلوأ .يلذاشلل ريبكلا ب زوما )1(

 .(58-63 :ةارملا رظنا) .«مكيلع ماداس
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 هيلع ني راس ىتح ةيديغو :سحابالل لقألا مورا يداقلا كحعاولا كيع نيا ىلع ةماالعلا
 عم ناكو .هتيب لهأ ةلمج نم راصو «هتنبا هجوزف ةوظحلا هدنع يىظحو .هعابتأ و هباحصأ

 ديعس يديس نسلا كراشملا ةمالعلا يفملا حلاصلا اهملاعك ةمئألا نم هريغب عفتني هل هموزل

 .هنع هللا يضر يرقملا ديعس خيشلاكو .هخويش نع هيوري ام عيمج هل زاحأ «ةرودق
 يف عقاولا ءابولا يف يدهم يبأ باحصأ رثكأ تامو «يلالفلا خيشلا تام نأ ىلإ اذكه

 .اهيحاونو ةركسبو ''!ةنيطمسقو ةواوز لابج نبي دالبلا كلت ف لقتني يقبو ,دهعلا كلذ
 ىلع لبقأو «ءنينس امهب رواجو «نيمرحلل ةداعسلا ةّمزأب ةدارإلاو ةردقلا هتداق مث

 يف ةبغر هل تددمتو ءلوصأو نايبو مالكو قطنمو فيرصتو ومش نم هئبو ملعلا رشن
 .دجللا قاس ىلع ارمشم ؛عامسلاو ذخألاو ةياورلا ىلع لبقأف «يوبنلا ثيدحلا /ةمدح

 ءيربطلا نيدباعلا نيز خيشلاو ءيشاشقلا خيشلاك ذئقو نيمرحلا ءاملع نع ذحأف

 ام غ رفتسا ىتح «يرصملا يلبابلا نيدلا ءالع نب دمحم خيشلاو «يكلاملا نيدلا جات خيشلاو
 .هبلط يف اّمَهَن كلذ هداز انو «همايُم ليلع أربأ الو «هماوأ ليلغ كلذ فشي ملف ؛مهدنع

 وأ عبرأ اهنطوتساف ءاهئاحلصب كربتلاو اهئاملع نع ذحألا دصقب رصم ىلإ عجرف
 يلع نسحلا يبأ ةيكلاملا مامإ خياشملا خيش مامإلا خيشلا نع ذحألا رثكأف «27[نينس] سمح

 دنسملا خيشلا نعو «يفنحلا يجافخلا نيدلا باهش خيشلا نسملا ققحملا نعو ءيروهحألا
 .ةرهاقلا خياشم نم ةريثك ةلمج نعو «يعفاشلا نوميم نب ميهاربإ قاحسإ يبأ

 ةياور ف هتقو ديرف هب راص ام ةييرغلا ديناسألاو ءازجألا نم أرقو «ريثكلا ديقو
 الو «باتكب هيلع نولخيي ال ثيحب مهباحصأو خياشملا دنع ماتلا لوبقلا ىطعأو «ثيدحلا

 .هءاقل نوجريو هب نوحرفي اوناك لب «عامس ةدارإ دنع هنم نورجضي
 نينط نم هرجضو «ةياغ هنم رّبِكلا ذأ عم يروهحألا انخيش نأ ينربخأ دقلو

 لوقيف ؛عامسلا هنم بلطي نأ لبق هئدتيي هيلع لحد اذإ ناك :؛تاقوألا بلاغ ف بابذلا

 .بيرغ ةياور وأ ءثيدح عامسل الإ يتأي ال هنأ هنم املع ؛عامسألا فنش :هل

 هخياشم نإ :ليق ولو «نيرضاحللو هل ةدئافب الإ خياشملا نم طق دحأ ىلع لخد امو

 .نيتسو :ت ()

 ةروث ءانثأ تبرخ .هتكلممل ةمصاع اسنيسام اهنا دقو «يقينفلا دهعلا يف ةتريس ىعدت تناك )١(

 .(15 :شماهلا .55/2 :ايقيرفإ فصو رظنا) .همساب تيمسف ءاهعانب نيطنطسق داعأف «غيزامألا
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 مهو «ةياورلا مهنم هتدافتسا بلاغ نأل «دعبي ىل مهنم ديفتسي امث رثكأ هنم نوديفتسي اوناك

 .هيناعم قيقحتو هتيارد هنم (7[نوديفتسي]
 خيشلا نم ظفحأ برغملا نم انيلإ لصو ام :هل لوقي ىلبابلا خيشلا نأ ين ربخخأ دقو

 .كفاصنإل كلذ لوقت امنإ ءيديس اي :هل لوقأف ءكنم ىيكذأ الو «يرقملا

 يملع نيب عماجلا خيشلا ءاقلل ديعصلا ىلإ هتجاح ىضق امدعب ةرهاقلا نم لحترا مث

 نم هيلع /أرقو «هنم '”7[ىقلتف] «هنع هللا يضر يرصملا نسحلا يبأ يديس نطابلاو رهاظلا

 غرفتساو ءرصم دالب نم هتمهن ىضق املف ؛ثيدحلا هيلع عمو ؛موقلا قيرط ف هتافنصم
 انيع رقف ءامهب رايستلا اصع ىقلأو ءامهتطوتساف نيمرحلا ىلإ اعجار كك اهئاملع دنع ام
 .انمزَأ ثكما انه :ةداعسلا هتدانو ءانيعأ هب تّرق امك ةرهطملا عاقبلا كلتب

 نم عمجو «عمس ام عامسإو أرق ام ءارقإو «عمج ام رشنو بتك ام عمجل ذئنيح غرفتف
 عبتتو ,هنامز لهأ ممه هاندأ نع ترصامت ام خيراتلا رداونو تالسسلسملا بئارغو دنسلا يلاوع

 ىقتناو ءاهنم ريثكلا ديقو تافنصملا بئارغ اهنم جرختساف «زاجحلاو رصم.رابكلا نئازخلا
 نم ©©7تايراشعلا] ىلإ كلذ قوف امو «ثيداحألا نم تايعابرلاو تايثالثلاو تايئانثلا

 لك نم يقتتيف ءاهيفلؤم ةنمزأ بسحب «ءازجألاو ديناسملاو عماوجلاو تافنصملا نم ريثك
 .هريغ دنع دجوي نأ لق ام باسنألاو ءامسألا نم طبضو «هيف ام ىلعأ فنصم

 .ىهتنا «نامزلا دنسمو «تقولا ةردان وهف «ةلمجملابو
 يركبلا دمحم خيشلا نقل دقو :لاق ءىصحت ال -هنع هللا يضر- هتاماركو هدئاوفو

 الإ هلإ الو ءاثالث هيلإ بوتأو مويقلا ىحلا وه الإ هلإ ال يذلا ميظعلا هللا رفغتسأ :ركذلا اذه

 .يقوف نم هؤادرو «هدي ف يديو ءانالث هللا
 . .فلأو نينامث ةنس ىلاعت هللا همحر قوت

 يتخزتلا ركب يبأ نب يلع (608)
 .ملاصلا يلولا دهازلا عرولا «يلاتلا دباعلا كسانلا ئرقملا 0 -يعرتلا ركب ىبأ نب ىلع

 لك

 نآرقلا" ءارقإو ةدابعلا ىلع بأدو هللا يف ”[نطوملا] رجهو «مهبناجو سانلا لزع

 .تايرشعلا :ح 58 سس 2 .نقلتف . 0َُح (ب) .تل نم طقاس )ا(

 .نطولا :م (د)

 .126 :ةملاعلا سوس :46 :تالاجر :6 :ييخيضحلل يميتشدلا رصتخم رظنا (1)
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 .ةبلطلا ريغ هعم سيل «لاخت ناكم يف

 /ةنس يناشلا عيبر يف كلذ ىلع هللا همحر قوت ىتح تاك ربو تامارك هل ترهظو

 وبأ يديس لضافلا هيَقفْلا هدلو هّلاق 2” كلوب هئارفإ ناكم ُْق نفدو «فلأو نينامتو ناش

4 )2( 
 ىلع © ©

 يراصنألا دحاولا دبع نب يلع (609)

 .يرئازجلا مث يساملجسلا -ةداعع نب دعسل يسرد ةعرابنألا دحاولا دبع نب ىلع

 .الماك الفاح ءالماع املاع -هنع هللا يضر- ناك

 "يرامخبلا" هيلع أرق «يئالدلا ركب يبأ نباو «نيسحلا رهاط نب هللا دبع نع سافب ذخأ
 "يكحلا"و ريونتلا"و ."يريشقلا ةلاسر"و "ًأطوملا"و "افشلا"و ٌةرم ديرشعو ىدحإ ص

 "نحال نبا'و ."ليلخ رصتخم"و "ةلاسرلا"و ."أطوملا" يرقملا ىابعلا ىبأ نع لحخأو

 عجر مث ءامهريغو يروهجألاو يمينغلا نع ذخأف زاجحلا ىلإ لحر مث .كلذ ريغو

 .فلأو نيسمخو عبرأ ةنس نوعاطلاب قوت ىتح سيردتلل اهب ردصتو «رئازجلاب رقتساو

 ةموظنم"و «لمكي مل ريسفتو «"يرب نبا'و مصاع نبا'"و "ةيمورللا حرش" :فيلآت هلو
 7 . ع 1 5 , 5١

 «كلذ ريع و لوصألاو حيرشتلاو بطلاو فيرعتلاو «ثيدحلا حالطصا يو ع ردبعلا 3

 يسلما ربشلا يلع (610)

 هرصع لهأ مامإ ءرصم ىرق نم ةيرق سلماربشل ةبسن (”يسلماربشلا ىلع نب يلع

 .ةيلقنلاو ةيلقعلا نونفلاو «ةيعرفلاو ةيلصألا ةيعرشلا مولعلا يف هدلبو

 رظنا) .توارفات زكرم قرش لامش ديف ْتِيَأب هعيرض عقيو هريبكلا حلاصلاب يلالفا هالح ؛سانكلاوُب (1)
 .(14 :يلالفا تايفو

 .227 :مقر ةمجرتلا رظنا .يبكيضحلا خويش نم (2)

 2135 :ةوفصلا .252 :ناتسبلا راهزأ «310 :بولقلا جاهتبا «478/2 :بيطلا حفن :يف هل مجرت (3)
 «135 :زيجولا فامتإلا ء«111/4-112 :يماسلا ركفلا «308 :رونلا ةرجش ١173/3 :رثألا ةصالخ
 .136 :ةيئالدلا ةيوازلا .610/2-690 :ناملك و رب ليذ

 ةافو دعب ةفالخلا يف عامطأ هل تناك .ةنيدملا لهأ نم يباحص .تباث وبأ يجرزتلا ةدابع نب دعس (4)

 .(85/3 :ىلكرزلل مالعألا ,142/3 :دعس نبا تاقبط :رظنا) .م635/ه14 فوت .لوسرلا
 756/١(. :نيفراعلا ةيده عجار) "ةفيرشلا ةينسلا ةريسلا يف ةيفنملا ةربدلا" :هامس (5)

 491 :ليلكإلا ,.199 :رردلا طاقتلا ,219/2 :يناثملا رشن «61 :يشايعلا سرهف :يق هل مجرت (6)

 3 :رثألا ةصالخخ 7/2 :ءايلوألا تامارك عماج 18 :ةوفصلا .255 :ناتسبلا راهزأ

 .129/5 :يلكرزلل مالعألا
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 .هتفصو ام قوف ردقلا ليلج :[اتبث] ةقث ءادهاز اعرو اظفاح -هنع هللا ىضر- ناكو
 اريغص اناسنإ باتغا طق هتعمس امف ةدم هتمزالو هتبحص :يناتجسلا ركب وبأ لاق

 مهيكتشي دحأ ءاج نإ «ةالولا نم ملظلاب نيرهتشملا ىتح ءاريقح وأ اليلج ءاريبك وأ ناك

 ق هلل هتبقارم ماودو .هلامك ىلع لدت ةفيرش ةبقنم هذهو «ةيادهاب مه ءاعدلا ىلع ديزي ال

 .هلاعفأ و هلاوقأ

 اهلك رصمي ناطلس خيشلا لداعي لو «تاءارقلا نف يف اققحم -هنع هللا يضر ناكو

 .ناطلس خيشلا ىلع ىتح همدقيو هلضفي يناتجسلا ركب وبأ خيشلا ناك و .ديوجتلا ف هريغ
 لياخ نباو ءيروهحجألاو ؛يناقللا ميهاربإ خيشلا نع -هنع هللا يضر- ذأ

 .مهريغو .'"”يكبسلا
 يف "ةيندللا بهاوملا" يف سردي هتيفلأ خيشلا تيقل ام لوأ :"هتلحر" يف لاس وبأ لاق

 قلخي نأ هللا دارأ املف ,ييلسو /هيلع هللا ىلص دنمحم رون هللا قلح ام لوأ» ثيدح

 هللا ىلص يبنلا ةقيقح نأ وهو ءالاكشإ خيشلا هيف دروأف .خلإ ,ماسقأ ةعبرأ ىلإ همسق قلخلا
 نإ يقابلاو ءمسقنت ال ةدحاولا ةقيقحلاو ءماسقألا كلت نم ةدحاو الإ تسيل ملسو هيلع

 ؟ماسقنالا ىنعم امف اهريغ نم ناك نإو ءلطاب وهو تمسقنا دقف اهنم ناك

 بمهاوملل هحرش" يف يناقرزلا دمحم خيشلا هذيملت هيلع رصنقاو «باوجي هنع باحأو
 "هتلحر" ف هرظناو «باوجلا ريرقت يف لاطأو «هباوج يضتري ال لاس وبأ ناكو "ةيندللا

 .فلأو نينامثو ةعبس ماع ٍقوتو .نيماعب فلألا لبق -هنع هللا ىيضر- دلو

 يسافلا فسوي نب يلع ١)611(

 هللا يضر- ناك .يسافلا رداقلا دبع يديس دلاو 0 فو نساحملا 5 نب ىلع

 يديمحلاو ءربحم نباو ءروجنملا !رع ذخأ .انّيد اريخ اح اص نونفلا يف اكراشم اهيقف -هنع
 .هل أاعدو «ب وذا نمح رلا دبع ياديس كردأو .مهريعو

 .اتبان :س )0

 .م1623/ه2 ةنس رصك. قوت .كراشم هيقف .نيدلا باهش .يكبسلا ميهاربإ نب ليلخ نب دما (1)

 2/5/١(. :ةلاحك مجعم 115/1 :رثألا ةصالخ :عجار)
 .(310/1 :ءافخلا فشك رظنا) .«رباج اي كيبن رون هللا قلخم ام لوأ» :هصنو ءفيعض ثيدح (2)

 :رثألا ةصالخ «487 :ليلكإلا ,77 :رردلا طاقتلا «236/1 :يناثملا رشن «150-222 :ةآرملا عجار (3)

 .429 :ةيركفلا ةكرحلا 3
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 ادهاز «ءاهلهأو ايندلا نع اضرعم «ضابقنالاو لومخلا بحي -هنع هلل ىضصرد ناكو

 فسلكي الو «هرب ىلع هدلو ناعأ ادلاو هللا محر» :ملسو هيلع هللا ىلص هلوق لثتعو ءاهيف

 (!!«ايندلا رومأ نم ائيش هدالوأل

 هل لاقف ؟يه نيأ :يبارعألل لاقف ءاموي اهدقفف يبارعأ دنع ةرقب هل تناكو

 روعأ نم هليو اي :لاقف «لوقلاب يبارعألا هيلع ظلغأف خيشلا هعجارف ءىرت امك :يبارعألا

 .هكرتف خيشلا يع ىدحإب ناك فعضل

 يبارعألا ةميخ قزمبي خيشلا نأ همون يف يبارعألا لهأ ضعب ةليللا كلت يف ىأرو
 هلام بهذو ءاعيمج هدال ءأو يبارعألا هوحخإ تام ىتح لئالق امايأ الإ ناك امف ءاهتحشيو

 اذكه ءروعألا لعفي اذكه :ةميخلا تتشي نيح لوقي هعمسي يئارلا ناكو .عمجأ هتيشامو

 .ةمج ةبيجع -هنع هللا يضر- هرابخأو .يبارعألا ةببصم نم سانلا بجعف ءروعألا لعفي

 .هيف وه يقبو سافل هوبأ لقتنا دقو «ةئامعستو نيتس ةنس رصقلاب -هنع هللا يضر- دلو

 .فلأو نيثالث ةنس فوت
 يعردلا نمحرلا دبع نب يلع (612)
 الجر -هنع هللا يضر- ناك (”حلاص نب بوقعي نب دمحأ نب نمحرلا دبع نب يلع

 .ةرهاظ ةمارك و ةبئاص ةسارفو ةقداص لاوحأ هل «ريخخ يف ائشان ادباع ءاكسان احلاص

 لعجف «ةرايزلا هيلإ ببح مث /"نآرقلا" اهب أرقو «فلأو ةرشع ةينامث ةنس ةعردب دلو
 يديس بطقلا حيرض دنع يقلف «تاومألاو مهئايحأ نم سبتقيو «نيحلاصلا ىلع فوطي
 همزالف ينادوسلا دمحم يديس ةمالعلا ملاعلا حلاصلا خيشلا يلالمسلا ىسوم نب دمحأ

 .هدالوأ عم ةلم يقبو همدخ و «هتبحص طبتغاو

 هنئازخخ ىلع هلعجف «غيلإ بحاح دمحم نب يلع يديس سوس ريمأ هيلإ ثعب مث

 كلت ىلع وه امنيبف .هرذع لبقي مّلو خيشلا راذتعا دعب «هتنامأو هتقثب ربحأ امل هلام تيبو

 نب يلع يدلو كنع عد :هل لوقي خيشلا دج همون يف ريمألا ىأر ذإ ؛هل ةلامعلاو ةلاحلا

 .(514/1 :ينولجعلل ءافخلا فشك رظنا) .نابح نبا هاور فيعض ثيدح (!)

 :دوفصلا 3 :راونألا ثحابم 401 :ليلك لا 2229 :رردلا طاقتلا 2012 : يناثلا رشن :عجار )2(

 ./9 :مالعألا 183/١ :ةولسلا 6 :ةعص رملا رردلا 4

-476- 



]3/4[ 

 اذحأ هللا كذحأ هليمس لخت مل نإف 277 كتلامع] يف هل ةحاح الف ءهليبس لخو نمحرلا دبع

 كدج ينءاج نكلو ءكحالصو كتقثل كانببحأ انإ :هل لاقف ءهيلإ ثعب حبصأ املف ءاليبو

 .تئش ثيح ادشار فرصناف «يدلو قلطأ :لاقف «ءيمون يف ةحرابلا

 مئانلا نيب انأو هتيأر ىزعي ابأ يديس انرز املف :لاق ءىزعي يبأ ةرايز ادصاق جرخف

 رمتلا اذه يديس اي :تلقف ؛سانلا ىلع هقرف :لاق ءارمت ٍنلوانو «هربق نم جرح ناظفقيلاو
 :ةلضف اهنم تيقبو ,.مهلك مهيلع اهتقرفف «ةكربلا هيفو هب كترمأ ام لعفا :لاقف «ليلق

 .ئعدوو ةريبك ةفيطق ئلوان مث ؛مهنيب كبيصن ةلضفلا كلت :يل لاقف

 مهدنع تمقأف سانأ ينرحأتسا مث ةدم اهيف تثكمف ةيركبلا ةيوازلل تهجوت مث

 نم هنأ تغزو دمحم نب دمحم يديس خيشلا ربخجب تعمس مث «نايبصلاو ةبلطلا ئرقأ
 عقو امو ىزعي يبأ يديسل يايؤرب ٍنئفشاك همامأ تسلح املف «هترايز تدصقف «ءايلوألا

 هيلع هللا ىلص يلا ىرأ ىتح خيشلا اذه نع ةقيرطلا ذحخآ ينإ :يسسفن ف تلقف .هعم يل

 .معن :تلق ؟ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىرت نأ بحتأ :لاقف ايناث ئفشاك مث .ملسو

 ءءارضتخ ةضور ىلإ يب ىشمو يديب ذخأ هتيأرف «ةنيم نيتذخأو «هراد ىلإ فرصناف
 اي :خيشلا هل لاقف ءاهيف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا تيأرف ءاهباب حتفف ءءارضخ ةلح هيلع
 هيلع هعم تلحدف «انيلا هب ئىج :هل لامتف .ءكتيؤر بحي /يباحصأ نم لحجر هللا لوسر

 ملسو هيلع هللا ىلص ينرتسف ؛ميظع رون يناشغ ملسو هيلع هللا ىلص ههجو ىلإ ترظن املف
 .ارورسم احرف تهبتناف «ةمايقلا موي اذكه «تومت اذكه «شيعت انكه :ىل لاقو «هئادرب

 .نيديرملا ةيبرتل هدعب ردصتف «يفوت ىتح خيشلا كلذ ةمدخ يف لزي ملو
 مدقي :ةمجرتلا بحاص هيلإ هجوت امل هباحصأل لاق كلذ هخيش نأ يكحي ناكو

 .ءايلوألا ناسرف نم سراف مكيلع
 ماني الو ةلبقلا ريغل سلجي ال هنإ ىتح «ةنسلاو باتكلل اعبات -هنع هللا ىضر- ناكو

 درو نم لك معطي امبرك ناكو .طق سحب يف ُهلْجَر ادام ىرث الو «كلذب رمأيو ءاهريغل
 ماتيألاو نيكاسملا يطعيو ءصخش فلأ رشع ةعبس ةليل معطأ دقو ءافولأ اوناك ولو هيلع
 .هتلزتم لكلا لزنيو ؛"نآرقلا" ةلمحو ءاملعلاو ءافرشلا مظعيو ؛مهبحيو مهوسكيو لمارألاو

 هيلع نومحدزيو ةهج لك نم هيلإ نولبقي اوناكف ءسانلا بولق يف ةبيهو لوبق هلو
 .تامارك هلو

 .كنيزخخ :خ (أ)

-477- 



]375[ 

 نم كلذك اهب أشنو ءاهكرحي ال ةجوعم ديلا لشأ يشكارملا نورقش نبا دلو ناك
 لاز دقو اهجرخأف «هبايث تحت اهلدأو ,كلت يب ىبصلا دي ذخأف ؛ ؛خيشلا ىلإ لمحف لمحف .دِلو ندل

 ميظع لاح مهارتعاف «”[ريبكتلاب] اوحاصو ؛نورظني سانلاو ءاهجاجوعا ماقتساو ءاهللش
 .ةيشاف ةياكحلاو ءهوأر امل

 درع نما نيالا هكف «قيرطلا ف فاخُي هنأ هباحصأ ضعب هل اكشو

 نسفظلا نّسح «فونلاو كايإو «هللاب ذايعلاو رفك كشلاو هللا يف كشلا ىلإ يدؤي دبعلا نم

 مهللا هللا الإ لعاف الف «هنذإب الإ ءيش كرضي الو «هيلع دمتعاو هب اقئاو نك و ءكبرب

 .ىهتنا .هظفحا مهللا .هظفحا مهللا .هظفحا

 .خيشلا ةكربب ءيش هرضي الو ءدعب هدحو فواخملاو دالبلا ضوخي لجرلا ناكف

 هاعس افيلأت هباحصأ ضعب اهيف فلأ دقو «ةريثك -هنع هّللا يضر- هبقانمو هتامارك و

 كزيلا نمح رلا دبع نب ىلع نسحلا يبأ تر

 نيسح نب هللا دبع يديس هابص يف يقلو ءروكذملا هخيش نع (2قيرطلا ذأ

 ,”راينملا نبا ريغصلا يديس نع اضيأ ذحأو :نهلكأف /ةثالث وأ نيتنامر هاطعأف «يعردلا

 يف هلك هرمع عطقي ىتح ءائيش فرعي مل ءايلوألا نم ةئامعبرأ فرع نم :لوقي ناكو
 .هللا لهأ ةفرعم

 عمتجي نم اوأر امل افوخت ءارمألا ةهج نم ارارم -هنع هللا يضر- هتيواز تبهتنا دقو
 .كلذب ىلابي الو «قلخلا نم هيلع

 "”تحمت هل لاقي عضوم.نفدو ءفلأو نيعستو ىدحإ ةنس لوألا عير يف هللا همحر فوتو

 .م نم ةدايز (أ)

 الو «(م1718/ه1131 .ت) يسافلا نمحرلا دبع نب هللا دبع "ربغ نم. مالعإلا" بحاصل هلصأ (1)
 بقانم يف ناوخإلا ةهزنو ناتسبلا ةحود" باتك نوكي نأ "برغملا خرؤم ليلد" بحاص دعبتسي

 :(م1794/ه1209.ت) يدايزلا يلادملا يلع نب دمحم هللا دبع يبأل "نمحرلا دبع نب يلع خيشلا
 .(196/1 :برغملا خرؤم ليلد رظنا) .قباسلا باتكلل راصتخخا ىوس

 لمحو ءانطابو ارهاظ هللا 0: ءاجتلالاو .تاوهشلا كرتو «لمعلاو لوقلا يف عضاوتلا وه» (2)
 .(200 :ةيفوصلا ظافلأ 7-0 عحجار) .«ةفئاطلا مسا قيرطلا كلذل نيكلاسلا

 تاءارقلا يف ملاع «راينلا نباب اضيأ بتكي «يديزوبلا راينملاب ريهشلا دمحم نب زيغصلا دمحم (3)

 .432 :مقرلا ف هتمحرت تقبس .م1646/ه1056 ةنس قوت ,فوصتمو

 .ملك 30 وحنب لالم نب قرش لامش عقت ةيلبج ةيرق «"توجدمت" وأ (4)
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 .الدات زاوحأ نم ؛("”اطع ب لابي

 يسدادلا دمحم نب يلع (613)

 الاضاف املاع -هنع هللا يصر- كاك 7 يسدادلا مسافقلا يبأ نب دمحم نب ىلع

 ,0"ةنوعملا"و 77”تيقاويلا" :نامظن تيقوتلا ف هلو ,ميجنتلا ملع يف اعراب ءاننفتم اكراشم

 .سانلا امهب عفتنا لق

 هلام ثلثب قت نأ ىصوأو هللا همحح ر تام اهبو (رصم ىلإ لخترا مث ساف نطوتسا

 .يواشلا ىبحي خيشلا اهئانب ىلع ماقف «ةيكلاملا ءاهقفلا ىلع ةبق

 .فلأو نيعستو عبرأ ةنس ف هتافوو
 يعردلا يجادهلا دمحم نب يلع (614)

 .فورعملا رطقلا ةعرد
 يف ”ءاعربمو] «ةريثك نونفب افراع ءاحصان الماع املاع -هنع هللا ىضر- ناكو

 جرخت و «سانلا هب عفتنا ,داشرإلاو سيردتلاو ميلعتلا نع تفي ال اسردم ءافوقنمو اهومعم
 .ميظع رشب هب حلصناو «ريثك قل هب

 باب ىلع '””[الجر] اموي تدجو :لاق هنأ خيشلا ىلإ هدنسب "بولقلا جاهتبا" فو
 .ةروصلا نسح :ينعي ؟نيز اذكه تنأو يراد ىلإ كب ىتأ يذلا ام :هل تلقف «يراد
 .مححاص لجر كنأب كرشبأ تئج ءرضخلا انأ :يل لاقف

 .كو م نم طقاس (ب) .عربو :س .ت ()

 .ديبعلا يداوو سداد يداو عبانم ثيح يقرشلا ريبكلا سلطألا لابجي ةرقتسملا لئابقلا ىلع قلطت (1)
 اةاءدمندع: اع 1 هنأامأا, 0م. (ن .11٠ م. 194, .6 ١101

 2196 :ةوفصلا ,272 :ناتسبلا راهزأ «406/2 :يناثملا رشن 242 :بولقلا جاهتبا :يف هل محرت (2)

 .532 :ةيركفلا ةكرحلا «296/2 :ةيبرعلا تاطوطخملا سرهف «760/1 :نيفراعلا ةيده
 همظن نم ىهتنا ءتيب 435 ٍف زجر ؛عومجم نمض «930 :مقر .ع .خ .م «تيقاوملا ىغتبمل تيقاويلا (3)

 .1279 :مقر .ع .خ «تيقاويلا حرش يف ثيغملا حتف :هام هيلع حرش هلو :م1648/ه1058 ماع

 7 5/2 :نونكملا حاضيإ رظنا) ."تيقوتلا ملع ف بالطلا ةنوعم" (4)
 نب يلع هبتكف «ةوفصلا بحاص لاونم ىلع يبغيضحلا راس دقو .دمحأ نب نسحلا :ةآرملا يف (5)

 رردلا 63/١« : يناشملا رشن «25 :ربغ نمك.مالعإلا ,246 :رطاعلا ضورلا :رظنا) . يجادهما دمحت

 .(99 :ةيئالدلا ةيوازلا .83/3 :ةولسلا «147 :ةعصرملا

-479- 



]376[ 

 ىِبلَبقإ «يديس اي :يسافلا فسوي يديسل اموي لاق خيشلا نأ :"نساحملا ةآرم" فو

 ام نسحتسي مل نم :هل لاقف ؟ءارقفلا ةقيرط نم هيف نحت ام تنسحتسا وأ :هل لاقف ! هلل

 هيف كلو يل رمأ] ىلإ لاعت :فسوي يديس هل لاقف ؟نسحتسي يذلا امف ؛هيف متنأ
 .انلامعأ رطاشنو «ىلاعت هللا ف ةوحألا دقعن نأ وهو ءكدصق ةرمث هيف كتوفت الو « 0[ دصق

 فسوي يديس ناكف «كلذ ىلع ادهاعتف .هلبقت اميف لضفلا كل ,يديس اي :خيشلا هل لاف

 .يكيرشب ابحرم :هل لوقيو ؛هطسابي
 تامارك ركذو «نييورقلا عماجب اموي هسرد /سلجم يف ناك هنأ :اهنم ,تامارك هلو

 انب اوقلطنا :نيرضاحلل لاقو سلجملا نم خيشلا ماّقف «نيرضاحلا ضعب اهركنأف «ءايلوألا

 نحصلاب ةيقاب ىرمألاو «رانلا روماج ىلع هيلجر ىدحإ خيشلا لعجف «دجسملا نحصل

 .ركنملا باتو ءاوبجعو «سانلا دنع

 ةيشاح" بحاص (!”ةدح نباو ءناوضر يديسو «روجنملاك ةعامج .ع ذأ

 يناتكسلا يدهم يبأك ؛ةعامج هنعو .لولهبأ نبا نسحلا يبأو ؛"ىرغصلا
 هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال :لوق نم دب ال :هل لاق هنأ ءادفلا ةلأسم ف هنع لقنو

 .فلأ نيعبسلا نم ةدحاو لك ف
 .كلذ ريغو «'يدارحملا لمج حرش'و « ىرغصلا ىلع نسح حرش" هلو
 ,حوتفلا باب جراح نفد «فلأو تس ةنس نوعاطلاب اديهش سافب هللا همحر يفوت

 .روهشم كانه هربقو

 فزر نب يلع (615)
 نع ايتمالم -هنع هّللا يضر- ناك .يازلا دعب ةدوقعم فاقب ©ننرب ىلع

 تام اهبو ءديدجلا سافب اتوناح نكسي «ةقداصلا لاوحألا باحصأو نيقرغتسملا بيذاحملا

 .نوللا رعسأ «فلأو ةرشسع سم ةنس رفص ف هللا همحر

 .هيف دعقت سلجم :م )ا(

 .(428 :ليلكإلا رظنا) .رسفم هيقف «يدشارلا ةدحع نب رداقلا دبع (1)
 باب جراح ميدقلا سيمخلا قوس ىلعأ نيفد .ىدعسلا بحاص يأ ءيسوسلا هرزوأ ىلع (2)

 نم. مالعإلا 2438 :رطاعلا ضورلا (47 :رردلا طاقتلا 137/١ : يناثلا رشن :ْف هل مجرت . .قورحلا

 .213/3 :ةولسلا ,33 :ةوفصلا 4288 :دمحألا دصقملا «452 :ليلكألا 2331 :ربغ
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 ناطلسلا ناكف «يقبو باغو بذج مث «ةعاجشلاب نيروهشملاو ناسرفلا نم الوأ ناك

 .هتضايرو هفلع ىلع رضحيو «هليخ عم هسرف طبريو «هماركإ ف غلابيو همركي يبهذلا نبا
 .اولعتساو ءاعامس اوماقأف ءاهلخاد وهو ةقلغم يهو «هتوناح بابب سان اموي عمتجاو

 نسم ةلاحلا كلت يف مهأر املف ءاهسرحي لجر دنع مهبايث اوعضو اوناكو ءاوحاصو اوصقرو
 فشاكف ؛ءيش ىلع مهنظو ؛«كلذ نم مهعم هتاف ام ىلع مدن «قيفصتلاو حايصلاو صقرلا
 :لجرلاب حاصو بابلا حتفو «موقلا عم صقري مل ذإ ؛هسفن مولي هنأ تيبلا لخاد نم خيشلا

 .احي نم اخي هللا ىوقتب نويناتسرم ءالؤه «ىخأ اي
 هتوناح هلحدأو «دلولا ديب خيشلا ذخأف ء؛ةروصلا نسح هل نبا عم اموي لجر هرازو

 هيلع أطبأ املف «بابلاب هرظتني هوبأو ةكمب. ىبصلا اذإف /ءهلجرب هبرض هب الخ املف .هقلغأو

 رضح نأ بشني ملف «بئاغ دلولاو سلاج وهو خيشلا ىلع مجهو «بابلا ”[محنقا]
 .ىأر امم. ربقي دحأف ءدلولا

 اموي هتوم موي ناكو «ةيالولاب هتقو لهأ هل دهش «ةريثك -هنع هللا ىضر- هتاماركو

 .نيما «هب انعفن و هللا همحر ءادوهشم

 يديزوبلا روصنم نب يلع (616)
 نب ىسيعل نوبستتي هدالوأو «""”يواكشلا يبأب فورعملا يديزوبلا روصنم نب يلع

 تمرف ءاهوفاضتساو زوجعب هل ٌباحصأو وه اموي رم هنأ كلذب هتفرعم ببسو 2©”سيردإ
 ذخأف ,ءكلذك اهوفاضتساف نورحخآ سان ءاج مث .اهريغ يدنع ام :تلاقو ءمه ةوكشب

 اعصق ألم ىتح بيلحلا نبللا '””[نم اهيطعيو] عصقلا يف غرفي لعجو ةوكشلا كلت
 .يواكشلا يبأب ذئموي نم فرعي مهلك اوعبش ىتح مهاقس مث «ةريثك

 .هريغو يسافلا نساحما ىبأل ةرايزلا ريثك ابحم -هنع هللا يفر ناكو

 ءرثب اهبو «ةلاشب ةيواز هلو .هتقو يحلاصب كربتو خياشم هيف يقلو قرشملل لحر
 .هتيواز رئب حزنب هل رمأف .مزمز ركب يف هل تطّقس هتعاضب نأ جاجحلا ضعب هل اكشو

 .ع نم طقاس (ب) .حتتفا :س .ءت (أ)

 رشن 2323 :جاهتبالا 59 :ةفحتلا 2189 :عتمملا «218 :ةآرملا :يف هل مجرت ءالس نم ريبك ٍيفوص (1)
 .96 :زيجولا فاحنإلا .482 :ليلكالا ,45 :ةوفصلا 225 :رردلا طاقتلا «57/1 : يناثملا

 نب دمحم هوخأ هثدحأ يذلا ميسقتلا راطإ ف انسماتو رومزأو الس ىلع نيع «باتع تيأ نيفد (2)
 .(171/1-173 :اصقتسالا رظنا) .تضهجأ اهنأ الإ هدض ةروث داق ءسيردإ
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 .كلذ نم مزمز رئبب ةلصتم كلت هرئب نأ معزف ءاهنيعب ةعاضبلا هنم جرخختساو هحزنف
 مل ءىبأف هيلا تددرتو «عنتماف ءاهخيش نوكيو هباحصأ نم نوكت نأ ةأرما هتدوارو

 راشأ مث ؛مهيلع ركنأ خيشلا ءاج املف ؛هوحبذف بئاغ خيشلاو ؛هباحصأل روثب اموي تءاح

 حاص ذإ «هباحصأ نيب هسلحم يف خيشلاو «ةأرملا تتام مايأ دعب مث ءايوتسم ماقف روثلل
 ؛تتام ةأرملا كلت :لاقف .,كلذ نع هولأسف قرتحم هبوثو ةعرسب ماقو «ةركنم ةحيص

 .متدرأ اذكه :لاق مث ءاهنع اوعحرو ءاهنيبو مهنييب تلحق «باذعلا ةكففام اهعاجف

 اموي هتلغب ىلع راس هنأ ىكحي ؛ةريثك هتامارك و ةبيجع -هنع هللا يضر- هلاوحأ و

 يالومل ”[عرصنلاب] حيصت اهنإ ؟ةلغبلا هذه لوقت ام نوعمستأ :مه لاق مث ؛هباحصأ عم

 ءيش لك /زتها لاق امك رمألا ناكف .كلذ ىرأ انأو ,حيشلاو رجحلا كلذكو «'””رصانلا

 .رمألا هل متي ملو ابيرق لتق مث ءرصانلا يالوم مايقل

 نع ذأ هنإ :لاقيو «نياورلا يبأ نعو ءبوذحلا خيشلا نع -هنع هللا يضر- ذأ
 "عامسألا تمم" رظنا ءاخخيش نيرشعو ةتس

 .فلأو ةعبرأ ماع هللا همحر قوت

 يترنمتلا نيساي نب يلع (617)
 كناَض ءالماع املاع اهيقف -هنع هللا ىضر- ناك © سلا حبسا :ب ىلع

 هدي ىلع ترهظو «؛مهنع ذحأو مهبحصو خياشملا يقل .ادهاز اعرو افوصتم اريقف ءاحصان

 .ةح اص كلذك هتيرذ تلازامو ءتافشاكم و تامارك

 .يترنمتلا نامثع نب دمحم يديس ريبكلا خيشلا -هنع هللا يضر- قيرطلا ف هتدمعو

 .هنامز ف مهعروأو سانلا دبعأ نم -هنع هللا يضر- ناكو

 يفيسر_ كلا دمحم نب يلع (618)
 .ةكربلاو نأشلا ميظعلا ءحلاصلا طبارملا «”يفيسرحلا دواد نب دمحم نب يلع

 .ك نم طقاس (!)

 همع دض هبرح يف نابساإلاب دجنتسا ءاهيحاونو الدات ىلع هيبآل ةفيلحن ناك «بلاغلا نب رصانلا (1)

 .(145/5 :اصقتسالا عجار) .م1596/ه1004 ةنس لتتف «هتلواحم ف قفحأ هنأ الإ ءروصنملا دمحأ
 . 4/9 :لوسعملا 216 :تاللاجر 251 :ةراشبلا «6 : يك ومسرلا تايفو :رظنا «ينتيهحلساتلاب فرعي (2)

 .46 :يكومجرلا تايفو رظنا (3)
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 يلالمسلا ىزعي نب يلع (619)

 اهيقف -هنع هللا يضر- ناك .ىزعي ئب دج (") يسيفختل :ىلا يلالمسلا ىرعي نب ىلع

 .احلاص ادباع

 يلمتلا ناميلس نب يلع (620)

 حاصلا طبارملا :79[يروجسلا] ىلمتلا نامنع نب هللا دبع نب ناميلس نب ىلع
 .ةيروصنملا ةلودلا دات وأ حلا

 يليقعبلا ميهاربإ نب يلع (621)
 ءاريحخن انيد -هنع هللا يصر- ناك .نيورف تيأآ نم , 77 يليقعبلا ميهاربإ نب ىلع

 ةنس ناضمر رخآ يف يفوت ىتح كلذ ىلع ارباثم «ةنكسملاو ةدابعلا ريثك ءاعشاخن اكسان

 نفدو ءرثكأف فالآ ةعبرأ وحن ريثك قلخخ سانلا نم هيلع ىلصو «فلأو ”[نيثالثو] ثالث

 .يكرتب هراد برق
 يلالمسلا دمحأ نب يلع (622)

 .ةيوازلاب هيبأ ةبرتل لقنو «2”فلأو تس ةنس روصنملا مايأ يف تندرتب سبحلاب يفوت
 يسدتلا كلملا دبع نب يلع (623)

 .حلاصلا نيدلا ريخلا .هدلبب يضاقلا هيقفلا 70 يسدتلا ةكارب نب كلملا دبع نب ىلع

 .فلأو ةرشع نا ماع ناضمر نم يناثلا نينثالا ةليل يثوت

 يلمتلا دمحم نب ىلع 624(2)

 .يضاقلا هيقفلا :”يلمتلا دحاولا دبع نب دمحم نب يلع

 .تايفولا نم حيحصتلاو .نينامثو :خسنلا عيمج يف (ب) .يردجسلا :ك (آ)

 .17 :تالاجر «46 :يكومسرلا تايفو :يث هل محجرت (1)

 سرهف :يف هل مجرت ؛هطالب يف ىلاظملا بحاصو روصنملا دمحأل صاخلا راشتسملا بصنم لغش (2)
 .8 :لوسعملا 21/3 :لاجحلا ةرد 6 : يك وعم رلا تايفو 02 :دئاوفلا 27 :روجنملا

 .572 :ةيركفلا ةكرحلا 47 :تالاجر 9
 .32 :تالاجر «20/5 :لوسعملا 31 :ةراشبلا «11 :يكومسرلا تايفو :يف هل محرت (3)

 .32 :تالاجر «27 :اثيدحو اميلق غيليإ «16 :ةراشبلا «16 :يكومسرلا تايفو :رظنا (4)
 ةماعلا ةالاوم ديازت نم روصنملا فوختب طبتري كلذ نأ ودبي نكل «تنادوراتب هلاقتعا ببس لهجي (5)

 .د سصع ةفوصتل

 .51 :تاالاجر «48 :ةراشبلا 6 : يك ومس رلا تايفو :عجار )6:

 .46 :تالاجر 44 :ةراشبلا «17 :يك ومس رلا تايفو :رظنا (7)
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 .فلأو نيعبرأ ةنس هللا همحر يفوت

 يلالمسلا هللا دبع نب يلع (625)

 لماعلا ملاعلا هيقفلا «''”يلالمسلا ورمع جاحلا يديس نب دمحأ نب هللا دبع نب يلع
 .خياشملا خيش وهف ءاهأرقأو نونفلا يف عرب .سردملا طبارملا حاصلا كسانلا دباعلا «ريهشلا

 .يكومسرلا دمحأ نب يلع يديس مالسإلا خيش هخايشأ نمو
 نب ميهاربإ يديس هوحأو /«نيحلاصلا ءاملعلا ريهاشم نم -هنع هللا يضر- ناك و

 .نيدو ريخو ملع تيب نم اوناكو .كلذك هللا دبع

 .فلأو نيعبسو عبرأ ةنس يوبنلا عيبر نم لوألا ءاعبرألا موي ريطلا ةباغ هدلبب قوت

 > يكومسرلا دمحأ نب يلع (626)
 [انطو] يترنمتلا ءالصأ '”ييغارخرلا ””يكومسرلا فسوي نب دمحم نب دمحأ نب يلع

 هللا يضر- باد . ربانلا فنصملا مظانلا ع رابلا سردملا «ننفتملا ريبكلا هيقفلا ا

 ام ةياغب مه حصنلاو «مالسإلا داشرإو «فينصتلاو مولعلا رشنو «سيردتلا ىلع -هنع
 سداسللا ءانالثلا ةحيبص هللا همحر قوت نأ ىلإ ةقاطلاو دهجلا لذبو ىتفأو دهتجاو «نكمأ

 .فلأو نيعبرأو عست ةنس ناضمر نم رشع
 ضئارف حرش"و «”يدارجملل لمحلا حرش"و ؛"كلام نبا ةيفلأ حرش" هفيلآت نمو

 "ىرغصلاو ىربكلا حرش"و ؛"اهحرشو تاومألا نم تاملك عمج"و (””نوميم نبا

 .م نم طقاس )0

 عماج 28 :تالاحر ,49/1] :لوسعملا 220 :ةراشبلا «18 :يكومسرلا تايفو :يف هل مجرت (1)

 . 3 :نييورقلا

 مجرت «ةليقعبب سنهوالفأ دجسمب سيردتلا مزال ءتكومس راح واديإب ناشغيإ ةيرق ديلاوم نم (2)

 : يالها تايفو 2 :يلحاسلا تايفو 224 :ةراشبلا 5 : يك ومس رلا تايفو 7 :دئاوفلا :يف هل

 :ةلاحك مجعم 184-185 50 :ةملاعلا سوس ,202/11 :لوسعملا «26 :يباوصلا تايفو 3

 .587/2 :ةيركفلا ةكرحلا ,258/4 :يلكر زلل مالعألا 77

 .نيينازوزلا ءاقرشلا ىلإ هتبسن عجريو «نييهحارحلرلا ىلإ مجرتملا ةبسن نم يسوسلا راتخملا ظفحتي (3)
 .طبيرم وأ تيأ ةليبق نمض اقأ يحاونب رصق (4)
 .هيلع ينازولا ةيشاح عم ةيرجحلاب عوبطم .'ةيدارجملا ةدايصّلا نم ةيبارعإلا دعاوقلا زربم" :هامس (5)
 .سنهحلوا الفأب يدلاخلا ةنازفي ىرخأو «ينامثعلا ةنازفي ةحخسن هنم (6)
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 '"7"بارعإلا يف قئاقح"و «ملعأ هللاو ءكلذ ريغو يسونسلل
 بوقعي نب هللا دبع دمحم يبأ عيضر وهو «هتقبطو يناتكسلا يدهم يبأ نع ذخأو

 دالب هللا ايحأ امهبو ء.ءيش لك يف هنراقو .هخايشأ عيمج يف هكراش .ملعلا يف يلالمسلا

 .امهيلع هللا ةمحر امهنامز يف انيدو املع ةلوزج

 يدماحلا دمحم نب يلع (627)

 ةعامجبا يضاق «هيقفلا ,!يدماحلا ىلع نب ديعس يديس ندألا نب دمحم نب ىلع

 ثالث ةنس يفوت نأ ىلإ ءاضقلا غيلإب دمحم نب يلع ناطلسلا هدلق نم لوأ وهو «غيلإب
 .فلأو نيعبرأو

 نيسح نب هللا دبع نب يلع (628)

 .يسيإ نم هلصأ «ةلبقلا دالب دم ؟"!ءارفصلا ةجفلا نه 73نييسح نب هللا دبع نب ى ولع

 درجتملا دهازلا ديسلا ناوخإلا نم انباحصأ نم هتيقل نممو :"دئاوفلا" بحاص لاق
 رومأ هنأش نم يل ركذ ءءارفصلا ةجفلا نم نيسح نب هللا دبع نب يلع يديس ركفلا لاوجلا
 اركنم احايص كلذل حيصي ناك و ؛مهفالغأو مهلسالس يف رانلا لهأ ىري ناك هنأو «ةبيجع

 الو حيصيف ةالصلا يف لاحلا كلذ هل ضرع اًمترو .عيظف لئاه رمأ نم هنأ عماسلا عطقي

 دعب مث ءاليوط انامز ينايتأي امهنع هللا يضر رمعو ركب وبأ ناك :لاق مث هسفن كلعب

 هنع بهذو «ىبلق كرعيف قوج ف هدي لخديف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر :هيتآي كلذ

 :اهسنأو ةيبوبرلا ةرضح يف اهب تلصح ةيرش كلذ دنع يناقسف .هيف ناك ءوسو ند لك

 .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو رمعو ركب يبأب سنألا نم اهلبق ناك ام /لك تيسنو [380]

 .لوط دعب الإ قيفي الو هيلع يشغ «ةبرشلا ركذ غلبي ىتح هلاحب ثدح ىتمو
 قيدصلاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انالوم حفاص هنأل .هتكرب ءاجر هتحفاص دقو

 همركيو همظعي كرابملا نب هللا دبع دمحم وبأ انخيش ناكو :لاق .امهنع هللا ىضر رمعو

 ةلمج ,268 :مقر ةيبوجحملا .خ .م «ةركنلاب ءادتبالا تاغوسم ضعبل ةرضحتسملا ةلئسألا دييقت :هل (1)

 .276 :مقر برعملا اهيلإ جاتحي تاملك ريسفت يف ةرصتخم
 لالخ :606 :ةيركفلا ةكرحلا «37 :تالاجر «46 :ةراشبلا .15 :يكومسرلا تايفو :يف هل مجرت (2)

 .140/2 :ةلوزج
 .124 : وفضلا :80 :دئاوفلا رظنا (3)

 .اقأ ىرق نم يهو نغير يبخل زيت :ايلحم قطنت (4)
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 ءارفصلا ةجفلاو ترئمت نيب رفق يف فلألا دعب نيرشعلا دودح ىف هللا همحر تامو

 ,هنع هللا يضر "9 ينرقلا سيوأ لثم هنأش ناكف

 ىبحي نب يلع (629)

 همدالب 5 هتاكرب ترهتشاو هتامارك تاررهظ ءلاخاص -هنع هللا يصر- ناك

 .جئاوحلا ءاضقو ءافشتسالاو بوركلا جيرفتل هوبرجو ؛هب اوكربتو «ةرايزلاب هودصقو

 .ىصقألا سوس نم هلصأ ليف ءاهنيفدو 06 دالب ليزن 70و واد نب ىلع

 .نيلماعلا ءاملعو ءايلوألا ريهاشمو خياشملا رباكأ نيم -هيع هللا يصر- ناك

 ميظعلا "نآرقلل" ايلات «تاءارقلا ملعب افراع اذاتسأ ,نأشلا ميظع «ةماركلاو ةكربلا روهشم

 يبأ يديس نع ذحتأ .امئاد لتي هتيوءاز دجسم مزال لب هتأر الو طق ةأرما ري هل ادوحت

 .دلب لك نم سانلا هذصقو هتيص رشتناو «تامارك هل ترهظو «يواكشلا

 .فلأو نيرشعو سم ةنس هللا همحر قوت

 .ساف نم ةليمرلا نيفد 00 يف راحملا دمحم نب ىلع

 ضعب نإ لاقي .فيرصتلا لهأ دارفألاو لمكلا هللا لاجر نم -هنع هللا ىضر- ناك

 ءاشهوحخد نم خيشلا هعنمو سأف ةنيذم لصف يت ءاردلا دوعسم يديس لإ ليقف ,ءايل ءألا

 )3( 00 ١
 . ىرسلاو يد 1 نوددج

( 

 طم

 نيح دعب ولو اهنلخ ديل فلحيو ءاهوخد نم يل دبال :لوقي وهو دصاقلا عجرف هنكم

 هيلع هللا ىلص ىب ىبلا هل نذأ ىتح ةفرشملا ةنيدملا نطوتساو زاجحلا دصقو .هراكلا مغر ملعو

 لشق ثيح .يلع عم نيفص ةكرعم دهشو ةفوكلا نكس ؛كاسنلا رابك نم «ينرقلا رماع نب سيوأ )١(
 .(02-95 :ءايلوألا ةيلح 111/6 : :دعس نبا تاقبط رظنا) .ه37 ةنس

 .34 :تالاجر عجار (2)
 .تاوارفاث قرش بونج :ريغيإ الفأ ةليبق يضارأب عقي (3)

 .47 :ةوفصلا 0187 :رابحلا ةحنم 2177/1 :يناثملا رشن .50 :ةفحتلا. ف هل مجرت (4)
 .(305/1 :برغملا لئابق عجار) .ةزات ميلقإب تسنيت ةرئادب عقت (5)
 .56 :ةوفصلا ىوأ | : يناثملا رشن رظنا )6(

 .(1١أ : سآلا ةرهز يبج رظنا) ٠ سلدنألا ٌةودع ء ءايحأ نم يح (7)
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 ,ملعأ هللاو ءرشع يداسحلا نرقلا نم ةيناثلا ةرشعلا لئاوأ ف هللا همحر فوتو .نحولصمتلا

 :هكرازب نفذو
 ينوطبلا رمع نب يلع (632)

 .ةعلاطملاو ةدابعلاو ركذلل ىلتخي «داروألا ريثك

 .روجنملاو ءراصقلا نع ذصعأ .بتك ةدع خسن ءنقتم ديج طخ ةنسح ديياقت هل

 .مهريغو ناوضر يديسو

 :"نيعملا دشرملا حرش" يف ةرايم خيشلا لاق '””[ريثك] قلخ هب عفتناف سردو أرقأ
 يف هريغ ىلع ةءارقلاب عفتتي ال ام ةريسيلا مايألا يف ةءارقلا يف هيلع نوعفتني سانلا ناك
 .هفلكت مدعو هريبعت ةلوهس عم «كلذ فاعضأ

 :يمودقلاو «يرديلاو .ناوضر يديسك مهنع ذحأو خايشألا نم ةعامج كردأ

 : لوطملا" ىلع ةنسح ديياقت هلو .هتريس تدمحف ةدم سافب ةعامجلا ءاضق ىلوو .مهريغو

 .هريغو ةرايم نع ليخأ .كلذ ريغو "مصاع با ةفحن“" ىلعو . "يس ونسلا رصتخم" ىلعو

 .فلأو نيثالثو ةعست ماع يفوت
 يراكعلا دمحم نب ىلع (633)

 6 عرب .مالسإإلا خيش ريبكلا ةمالعلا هيقفلا فرع هب 20 يراكعلا دمحم نب ىلع

 .انحن ويش خيش ءاهنونفو اهلك مولعلا يف كراشو ثيدحلاو هقفلا

 .ك نم طقاس (ب) .يويطبلا :ع .ن «م )0(

 :يناثملا رشن «5 .ص (12512 .ح.خ.م) ةرايم ةخيشم :يف هل مجرت .سافب فرحلا ةموح نيفد (1)

 راهزأ (94 :ةوفصلا «488 :ليلكإلا ,21 :(.ع .خ.م) يتالكملا ليذ :90 :رردلا طاقتلا ١/280
 .518/2 :نييورقلا عماج 238 :ناتسبلا

 يراكعلا دمحم نب يلع هديفح هنع بنك .مظعألا اهعماجي سيردتلل ردصت ثيح السب رقتسا (2)
 ةيوازلا ءانبو هذيمالتو خيشلا ركذ يف ةيواضلا رودبلا" هباتك ف (م1746/ه1159.ت) يطابرلا
 :ةيئالدلا ةيوازلا «15/5 :مالعألا «119 :راونألا .ثحابم :يف اضيأ هل مجرت «(د88 :.ع.خ.م)

 .220 :رشاع نبا سرهف «103 :زيجولا فاحتإلا 5
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 دمحم وبأ مهنم «نيدلا ةامحو مالسإلا ةمئأو ءاملعلا ةلجأ نم ةمج ةعامج ىلع هقفت
 كسور ياا واول بتنك و يسافلا رداقلا دبع هتلالج ىلع قفتملا خيشلا

 .هللا همحر يفوت اهبو الس ةنيدمل لقتنا مث ءشكارع

 يرصرصلا دمحأ نب يلع (634)

 ,يغاابشأا سيرت نو نسا كيس بئاجببلا نس و سرصرساا نع نو ىلع
 .همدختو انامز هبحصو همزالو نساحلا ىبأ نع اضيأ ذحأو ءهدلو نع ذحأ امنِإ ليقو

 .رصرص لبجي ””0[يصاغملا] رشدمب نفدو «فلأو نيرشعو عبس ةنس هللا همحر يفوت

 يتورجمعتلا دمحم نب يلع (635)
 هيقفلا « ”يتورجمتلا يعردلا مث يلوزجلا '”[دمحم نب يلع نب] دمحم نب يلع

 .بيدألا ةمالعلا

 ناطلسلا ههجو .مهنع ذخأو خياشملا كردأ ءنونف يف نئفتو «مولع يف ةكراشم هل

 لوبنطصإب مويلا سانلا دنع ةفورعملا /ىمظعلا ةنيطنطسقلا بحاص كرتلا كلم ىلإ روصنلا
 (© ىلاتشفلا ىلع نب دمحم بتاكلا هيّقفلا عم

 هيف فصو 7 9"ةيكرتلا ةرافسلا يف ةيكسملا ةحفنلا" هام اباتك كلت هتلحر يف فلأو

 يبأل هترايز ركذو «دالبلا كلت بئارغ نم عمو ىأر امو «هبايإو هباهذ يف يقل نمو هلاح
 .ىمظعلا ةنيطنطسقلاب هدهشمو «ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بحاص يراصنألا بويأ

 .دئاوفلا نم كلذ ريغو

 .فلأو ثالث ةنس هللا همحر قوت

 .4-5 :ةيواضلا رودبلا يف ةزاحجإلا صن رظنا(١)

 رشن ه4 :رباكألا ةفحت 2 :ةيدابلا حنملا 117 :عتمملا رظنا ءيرصرصلا يصاغملا دمحا نب ىلع (2)

 .18/7 :ةلاحك مجعم .103 :ةوفصلا «237/1 :يناثملا

 .سوكللا رهن عبانم دنع نازو ةنيدم برغ عقي (3)

 رردلا 106 :ةوفصلا :481 :ليلكإلا «18 :مقر رردلا طاقتلا 49/1 :يناثملا رشن :ِق هل مجرت (4)

 .548 :ةيركفلا ةكرحلا .82 :ءافرشلا وحرؤم 195/3 :مالعالا 90/1 :ةيدبألا ةداعسلا ,268 :ةعصرملا

 .(85 :ةهزنلا رظنا) .م1590/ه998 ةنس ةنيطنطسقلا ىلإ مجرتملا ةرافس بتاك (5)

 .خيرات نودب لاصنفورب يفيل فارشإ تحت اسنرفب تعبط (6)
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 يلالمسلا بوقعي نب هللا دبع (636)
 ءاملع ةمتاخخ ءسردملا ىقحملا «لماعلا ملاعلا هيقفلا ,'!”يلالمسلا بوقعي نب هللا دبع

 لحر مث «يترنمتلا هللا دبع يبأ ديفح ميهاربإ نب دمحم يديس ىلع الوأ هقفت .ةلوزج

 دبع نب ىسيع يديس مامهلا خيشلا هتدمعو .اهئاملع نع ذحنأو ءسوس ةرضاح تندؤل

 نب ديعس يديس هنامز لهأ لدعأ يضاقلا مامإلا خيشلاو .يناتكسلا ةعامجلا يضاق نمحرلا

 دبع ننفتملا هيقفلاو «هيدلب يلالمسلا هللا دبع نب ديعس يديس ملاعلا خيشلاو «يلازوفا يلع
 يديسو © يليقعبلا ةديبع نب نمحرلا دبع يديسك مهريغو «يليقعبلا ورمع نب نم“حرلا
 دوعسم نب دمحم يديسك هرصع ءايلوأ ةلج نع ةقيرطلا ذخأو 270[نيعخشأ] دمحم
 .هريغو يفيظنهلا

 .هريغو "يراخبلا حيحص" تيدحب ىنتعاو «ةيبرعلا ةغللاو ريسفتلاو هقفلا يف رهم

 .دجلا قاس ىلع سيردتلا ىلع فكعو «ىتش مولع يف ننفتو «لوقنملاو ٠ لوقعملا يف عربو

 هدنعام ثبو «هنع ذحألل ةلوزج دالب ةبلط هيلإ لحرو .ةنس نيثالثو سمخح وحن زيفي ال
 .اهدابعو اهدالب هب عفتناو ءاهروغش دعب انيدو املع اهدالب ايحأو :مهيف

 تقتفتو ءاهموحن تلحتو «ةلوزج ترحختفا هبو ءنوصحخي ال ريثك قلح هب هقفتو

 :يعيبط يلح مات عضاوتو نيتم نيد ىلإ ءاهعيباني ترجفتو ءاهراهنأ تلاسو ءاهراهزأ
 .قلخلا لهس «قيفر ميحر ؛هنينح بلقلا قيقر ؛ءاكب ةعمدلا عيرس «يلاح مئاد عوشخو

 ننسملا عابتا يف ديدش «لاوق قحلل عابت ؛مهيلع صيرح دابعلل دوشر حوصن «قطنملا ولح
 ةماهف «“ ”'[ةقيقرلا] يناعملل كارد ,نطف يكذ «ةريصبلا ذفان «ةحيرقلا يوق /ءاهئايحإو

 ءاسآلاب ءانبألا قسحلأ «راكفألا تانبو لوقنلا رردل صاوغ «تالضعملاو تالكشملل لالح

 .اهب طامي ال ةمج هرثآمو هرخافم «ةمئألا مامإ ,خياشملا خيش ,دادجألاو

 .ةقيقدلا :م (ب) .نيحخشلا :ع (أ)

 «125 :ةوفصلا ,25 :يكومسرلا تايفو 2217 :دئاوفلا :يف هل مجرت «ةيبوقعيلا ةرسألل ىلعألا حلا (1)
 :لوسعملا ء11 :فارشألا نييبت «18 :ةراشبلا «22 :يلحاسلا تايفو .5-12 :يلالغلا تايفو

 .583/2 :ةيركفلا ةكرحلا .59/2-62 :ةلوزج لالخ .45-15
 .(31 :تالاجر «16/5 :لوسعملا رظنا) .رشع يداحلا نرقلا لئاوأ قوت .سردم هيقف (2)

 .(31 :تالاجر «16/5-17 :لوسعملا :رظنا) .ةكومسر نم ذخف ىلإ ةبسن :نيحخشأ وأ نيخخيشأ دمحم )3(
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 ءيدومصملا دمحأ نب دمحم خيشلل '”يكملا ةءارق ىلع ةحنملا حرش" :فيلآت هلو

 ةيشاح" هلو «كلذ ريغو «7”يسونسلا ةديقع ىلع قيلعت"و «2”مارهب عماج حرش'و
 40" ايلح رصتخم ىلع ةفيطل

 نينثا ةنس مارجلا ةجحلا يذ نم نيرشعلاو سداسلا ءانالثلا موي هللا همحر يفوت

 .ءاسنلاو لاجرلا نم ىصحي ال ام هيلع ىلصو «ةنس نينامثو عبرأ وحن نع فلأو نيسمحو
 ف نعفشو «ىلع معنأو يبر نيمركأ :لاق ؟كب هللا لعف ام :هل ليقف هتوم دعب يئرو

 افرح يلع أرق نم لك يفو ؛ةالصلا هتتافو يلع يلصي نأ ىون وأ يلع ىلص نم لك
 ثالث ىلاعت هللا دمح مث ريب مهنيب لصفلا نم عقوف يلإ اوعفر ةعامج لك ينو رثكأف
 تكيس .«تارم

 دمحم نب ميهاربإ حلاصلا يلولا ملاعلا ةودقلا انديس انخويش خيش مهنمف «هتذمالت امأو

 هللا دبع يديس اندجو :يفيسرحلا هللا دبع نب نسحلا يديس هبيسنو «يفيسرللا ينامثعلا
 نب دمحأ يديسو ؛”يلمتلا يروبنقلا فسوي نب دمحم يديسو «2”ييخيضحلا دمحم نبا
 ظفحي الو مهفي ال اماع ةرشع ةينامث وح خيشلا بحص اذه ناكو ءاضيأ ىلمتلا ديعس

 هنم خيشلا عزن م .اعوشخو ةبيهو ءايح ءامسلل الو فقسلل هرصب عفري ال وهو ءائيش

 ناكو ءنون يداوب ريرسأ ىلإ هعيشو امهفو اظفح عمم ام لك هيلإ عجرف هل اعدو حوللا

 ' ] .هيلع نثيو هبحي خيشلا

 ءهبا ىلع نب دمحا يديسو 0 ركعلا ىلمتلا مساقلب نب دمحم يديس مهنمو

 يديس مهنمو «يليقعبلا رغزمأ ىزعي نب دمحم نب دمحأ يديسو «''”يليقعبلا فرع هبو

 .عومجم نمض (د1532 :مقر .ع.خ.م) ريثك نبا ةءارق ف ةيكملا ةءارقلا ئدتبمل ةيكملا ةحئملا (1)

 تيل رك قرعلا ةنازخب ةيناثلاو ءزودأ ةنازخم ةحخسن ىلوألا :داتحخخسن هنم دججوت (2)

 .زودأ ةنازخب ةححسن (3)
 .زود' ةنازخب طوطخم (4)
 .(44 :تالاجر رظنا) .هنع ريثكلا ءيشلا لهم ,م1640/ه1050 ةنس هتافو تناك (5)

 .رشع يداحلا نرقلا رحاوأ فوت .صخشلا سفنل نوكت نأ دعبتسي الو «هنم ةبيرق ءامسأ درت (6)
 .(47 :تالاجر .32/5 :لوسعملا رظنا)

 .(47 :تالاجر .12/5-32 :لوسعملا :عجار) .م1642/ه1052 ةنس يفوت ,ىفم هيقف (7)

 .184 :ةملاعلا سوس 32/5 :لوسعملا :رظنا) .م1645/ه1055 يفوت ءريبك فلؤمو ةمالع (8)

 .(32 :تاالاجر
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 يع يتيسر. | اناناس يعنلا قييط دري قرش نب نابع نوب دعس داك 010000 1

 ءاهقفلا هدالوأ مهنمو «”لكدإ لهأ يطبارم دج ديعس يديسو «'!”يناشغلا نموملا

 ةبيجع فيناصت فنص دمحأ يديسو «ةديفم ةديدع فيلآت وذ ءكروبي يديس ةلحألا

 .سانلا /اهوادتي 4

 ينيهسملا ورمع نب هللا دبع (637)
 احلاص الجر -هنع هللا يضر- ناك 2” ىسوسلا ىنيهسملا ورمع نب هللا دبع

 ميهاربإ نب دمحم يديس هللاب موحرملا انخيش ذيمالت نم وهو : ىليقعبلا لاق .الماع املاع

 هللا يف انناوخإ نم ةلمج عم نويرف تيأ دجسم.هئارقإ نمز يف هسلحب انعمج دقو «يليقعبلا

 .هاضر يف مهايإو "[هللا انعمج] «ملعلا ةبلط نم

 يترنمتلا يلع نب هللا دبع (638)
 ميهاربإ نب دمحم يديس خيشلا نب دمحم يديس ىفملا هيقفلا نب ىلع نب هللا دبع

 ,2![الدع ايضاق ءردقلا ليلج الماع] ءاملاع اهيقف -هنع هللا يضر ناك '””يترئمتلا

 .احصان اًحاص

 .فلأو نيعبسو ةعبرأ ماع مرحم ا لئاوأ يف هدلبب اضيرم هللا همر قوت

 يزونملا يرازوهلا نامفع نب هللا دبع (639)

 الجر -هنع هللا يضر- ناك *يزونملا ”[يرازوهلا] نامثع نب هللا دبع
 .مهمدخو رباكألا بحص .هللا ف ةبحم اذ ؛ةكربلاو ريخلا رهاظ ءادباع انيد ءاحلاص

 يف هتدمعو «مهرايخو هدالب حلاصو «يلوزحلا ىسوم نب دمحأ يديس فراعلا بطقلاك
 .انامز همدخن و هبحص «يسدادلا دواد يديس مامإلا خيشلا ءرتاوتو ضيفتسا ام ىلع قيرطلا

 .هللا انعفن :س هك (ب) 2 .همسا ىلإ دتهن مل ءخسنلا عيمج ف ضايب (أ)
 .يرامهلا :س «ك (د) .س نم طقاس 6(

 / م

 .70 :تالاجر «110/3 :لوسعملا «(نينيدتملا ةبعش) نايدأ ينحلأ ىلإ بسني ء«ريبك ضاق )١(

 20/5 :لوسعملا :رظنا) .م1632/ه2 ةنس قوت .عاملعلا نم ةلمح هدي ىلع ج رخش . يفم ملاع 2

 .(613 :ةيركفلا ةكرحلا .46 :تالاجر .:7-7

 .ولوفيإ فخُيإ نمض توارفات قرش لامش ؛تلغفيت قوف عقت (3)
 .585 :مقرلا دنع هتمجرت تقبس (4)

 .619 :ةيركفلا ةكرحلا .41 :تالاجر .54/7 :لوسعملا .4] :ةراشبلا 8 :يكومرلا تايفو :عحار (5)
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 ةرايزلل دصقي هدلبب ريهش «ةروثأم تاماركو .ةفورعم ةيواز -هنع هللا يضر- هلو

 .هب كربتلاو
 .ملعأ هللاو «ةرشع ةيداحلا ةئاملا نم ةسماخلا ةرشعلا لئاوأ يف هللا همحر يفوت

 يكومجرلا يلع نب هللا دبع (640)
 ”زومهز ليزن «''”يكومسرلا يراوزملا ناميلس نب هللا دبع نب يلع نب هللا دبع

 .فلأو نيعبسو سمح ةنس تام .ايضاق اليلج اهيقف هللا همحر ناك

 ةلامع نم دلب سالسل ةبسن (3) يسالسلا يدلاخلا نسحلا نب دمحأ نب هللا دبع

 .مهلئابق نيب تعقو نعف "[ببسب] الس ةنيدم ىلإ لقتنا مث ءنوسح نباب فرع «ساف

 زوجي الو يغبني ال نيرخآلا مازهناو اهموقل ةبلغلا بح نم سفنلا هيلع تعبط ام نأ ىأرو
 هاتأ السب رقتسا املف ؛كانه ميقأ الأ هللا دهع ىلع :لاقف «كلذب هلاب شوشتي ثيح ماقملا

 ءاملا اذه لاب ام :مهل لاف رحبلا ءام نم احدق ذحأو عنتماف .ةعوجحجر نولواحي هدلب لهأ

 !؟ةعاس ولو نكسي ال ءاضعب هضعب برضيو برطضت رحبلا يف هتوخإو ءدمهو نكس

 نكست ةبرغل نكلو ءكلذك ناك هل در ولو ءبرطضال رحبلا قف ىقب ول :مه لاقف

 .اوفرصناو هنم اوطنقف .ئىفطتو

 .عاابتلا نع «يناوزغلا نع «يطبملا هللا دبع خيشلا نع -هنع هللا يضر- ذأ

 يديس مامإلا هراز املو .ةرهاظ ةميظع تاكربو «برغملا /دالب ف تيصو ةرهش هل

 يف كلذ هبقفلا ركتتساا هب نوك ربتيو هنولبقي هيلع نوطقاستي سانلاو بارعألاو «هيلحر

 كمح- سم نم :هل ليق لجر ؛سانلا اهيأ :خيشلا لاق ىتح كلذ هرطاخ متتسا امف .هسفن

 ؟نيملسملا ىلع همحلب لخبيفأ ؟كلذ وحن وأ رانلا '”[هلكأت] ل وأ ءرانلا هسمت م

 .لخدي :ع .تتن(م(ب) .قايسلا بسح حيحصتلاو درع : خسنلا عيمج ف )0

 .135 :تالاجر 2174/8 :لوسعملا ,26 :ةراشبلا :يف هل مجرت .,توره رحلات نيفد (1)

 .ناتكسيإو نويزويإ نيب ريغصلا سلطألا نم يلامشلا حفسلإ يف عقت (2)
 0311 :ريغ نمع مالعإلا 1 :رباكألا ةفحت .402 :ليلكإلا 2129/1 :يناثملا رشن :يف هل مجرت (3)

 .344 :ةيركفلا ةكرحلا (96 :زيحولا فاحتإلا «19 :ةوفصلا

 .(122 :رردلا طاقتلا رظنا) .ةغرو رهن ىلع لاورز نب ةليبق بونج «ءساف زاوحأ نم (4)
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 مندا تلعجف هللا ىلإ تبتو «يبلق يف رطخ امو «ئينعي هنأ تملع كلذ تعمس املف

 هريغ وأ ازرح هل بتكيل ديغاك نم ائيش هل ده نم ءمهلك سانلا نيبو هنيب طسوتأو هيلإ

 .هنم هتذحأ و كيش هتل هان املك هدي لبقأو ,خيشلا هتل ءانو (« يذيب هتذحنأ

 ىمزتف اهب رمأيف بايثلاب ىتؤي هنأ اهنم ءيلع تلكشتسا ارومأ هدنع تيأرو :لاق مث

 هيتأي ةحيبص لك هيلع برضت ةبونلا نأ اهنمو .سوسلاب دسفت ىتح ىقبتو تيب ف
 .ىهتنا .هدنع برضتف ءاهريغو لوبطلا باحصأ

 ءاهنع هل تلصح ةبيغ نم بايثلا ءاقلإ لعل :"هتارضاحم" ف يسويلا ىلع وبأ لاقو

 ف اهب ىمر ىلا رانيد ةئامو ءرانلا يف "”يلبشلا اهب ىمر ىلا ةوسنلقلا جرخم كلذ جرح وأ

 ةبونلا هبسانتف ابطق ناك هلعلف تالآلا امأو ءقيرطلا لهأ دنع فورعم كلذ ليوأتو «ةلجحد

 .يناعمو ارارسأ اهنم مهفي ناك وأ «ةيكولملا

 ىتح تالآلا باحصأ هراومي تاب هنأ 2!يرهوجلا لضفلا يبأ نع ىكمي امك
 املع انعماسم اوألم موق ةحرابلا انراوجب تاب :هسلجم يف لاق حبصأ املف ؛هدرو نع اولغش

 كلذ اولثمو .ءكلو يل .ءكلو يل ,ءكلو يل :يناثلا لاقف «يل «يل .يل :مهوأ لاق «ةمكح

 ٠ [مكحلا] عاونأب سلما ىضق ىتح كلذ ررقو ؛نيرظانتم
 .يواكشلا يبأ يديس ىلإ رحبلا ءاسؤر نم لجر ءاج :”تارضاحملا" يف لاق مث

 «كسفن الو كلامت حبرت ال تلعف نإو «لعفت ال :هل لاقف ءرحبلا ف رفسلا ىلع هرواشف

 هرسأف رفاسف ءمنغتو ملست رفاس :لاقف ؛هرواشف ةمجرتلا بحاص ىتأو ؛هدنع نم ج رخف

 نكمتو ؛مهومنغو مهولتاقف /«نيملسملا نفس ضعب مهيقلف ؛مهب اوبهذو هباحصأ عم مورلا
 .نيمناغ نيملاس اوعجرف ءرافكلا لاومأ نم ىراسألا كئلوأ

 دمنرل دبعو ؛نوراه نب ىلعو ءيسيرشنولا دحاولا دبعك ةلجألا نع هللا همحر ذأ
 : ليلخ رصتخم" ىلع موقي ناكو .مهريغو ميهاربإ نب نمحرلا دبعو «كابحلا دمحأو «قاقزلا

 .تافشاكمو تامارك هل ؛مئال ةمول هللا ف فاخيال ةملظلا ىلع اديدش ناكو .هريرقت نسي و

 .ت نم طقاس (أ)

 .تامارك ةدع هنع رثؤت «هريغو دينحلا نع ذأ «ةيفوصلا ةمئأ دحأ ,يناسارخملا يدادغبلا يلبشلا ركب وبأ (1)
 .(273/2 :نايعألا تايفو (67/2 :ءايلوألا تامارك عماج رظنا) .م946/ه334 ةنس دادغبب قوت

 م1088/ه480 ةنس قوت ءرصم خياشم رابك نم ؛يرهوجلا ريشب يبأ نب هللا دبع لضفلا وبأ (2)
 .(474/1 :تامارك عماج :رظنا) .ةليآب
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 ءفلأو ةرشع ثالث ةنس مرحملا يناث يف فوتو .ةئامعستو نيرشععلا دعب هللا همحر دلو
 .روهشم اهب هربقف ءالسب نفدو

 ينامثعلا قازرلا دبع نب هللا دبع (642)
 مامإلا مهنم ءراتخم نم نطب «7ةنماثعلا ىلإ ةبسن «(/'ينامثعلا قازرلا دبع نب هللا دبع

 .نايبصلا ملعي -هنع هللا يضر- ناك .يزاغ نبا

 خيشلا بحصو .اساف نطوتسا مث «ةئامعستو نيعبرأو ةسمخ دودح يف ةيدابلاب دلو

 :ةينابرلا راونألاو ةيهإلا رارسألا نم اميظع احتف هدي ىلع هل حتفو «يسافلا نساحما ابأ

 .ةبيرغلا ةبيجعلا مكحلاو ةينافرعلا يناعملا عئادبو

 ةوالتو ةالصلا يف ناطيشلا ةبراحم يف نامتإلا لهأ حالس" هامس اباتك فلأ ناكو

 ىلإ لفاغلا هيبنت" باتكو «نيليلج نيحرش هحرشو ,."كولسلا يف امظن" فلأو «"نآرقلا

 .ةريثك هللا همحر هلئاضفو "لقاعلا ةبترم

 .فلأو رشع ةعبرأ ماع توت

 يقرلا نيسح نب هللا دبع (643)
 .داهزلاو ءايقتألا ملعو «دابعلاو كاسنلا ةودق «©”ىعردلا يقرلا نيسح نب هللا دبع

 ريبكلا بطقلا ءاهرودبو ةيلذاشلا ةنسلا ناكرأ دحأ ,ءءايفصألاو لامكلا دارفألا نمو

 .ةدابعو اعروو ادهزو انيقيو املعو ةفرعم ريظنلا ميدعلا «ريهشلا

 وحن هتوقو «ةعمجلا موي الإ مايصلا 9[نع رنفي ال] ءاريثك هللا نيركاذلا نم ناكو
 امو هب لبج «نيع ةفرط ركذلا نع رتفي الو ءثالث مقلو ءاسحلا نم ةعرجو تارمت رشع
 .ةظحل هرمع نم عاض

 .يجاحلا نب يلع نب دمحأ سابعلا يبأ يديس ةنسلا خيش نع -هنع هللا يضر- ذعخأ

 :ةولمسلا (66 :ةوفصلا 272 :رردلا طافتلا 221/١ :ينانلملا رشن (7 :جاهتبالا :يف هل مجرت (1)

 .474/1 :نيفراعلا ةيده 2

 .(122/1 :يناثملا رشن رظنا) .سانكم زوح لئابق ىدحإ راتخم نم نطب (2)

 .تارفلا رهن ىلع دلب ةقرلا ىلإ هبسني نم كانهو .ةساملجسو ةعرد نيب قرلا ةدلب ىلإ بسني (3)
 رباكألا هعابتأو نيسح نب خيشلاب فيرعتلا ف رمهازلا ضورلا :يق هل مجرت .بابقلاب كرغتز

 :ليلكإلا :333/1 :يناثملا رشن «(ةقرفتم عضاوم) يرصانلا ةسرهف «(ق187 :مقر .ع.خ .م)

 .60 :ةيئالدلا ةيوازلا «51 :ةراشبلا «211 :ةعصرملا رردلا ,70 :ةوفصلا 5
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 لكأي الو «هّريغ راز وأ هراز اذإ هطبإ تحت هداز قرافي ال -هنع هللا يضر- ناكو

 هجوت امثيح ركذلا مزاليو «سانلا نع درفني نكلو ؛دحأ ماعط نم الو ؛هتيواز ماعط نم
 يزاغلا يديس خياشملا خيش نم ةجرد ىلعأ ناك -هنع هللا يضر- هنإ ليق ىتح ءوه نيأو
 .ةنس نيعبرأ وحن ىمظعلا ةينابطقلا ىلوت هنأو «هخيش خيش

 ايقش هيلإ قوسي الأ ىلاعتو كرابت هبر نم دهعلا ذخنأ ءدابعلا ةسايس هللا هدلق املو

 لح هللا دنع هل انعفش هللا يف انبحأ نمو «زاحج انعباط هيلع عقو نم :لوقي ناكف ءادبأ

 ال و] ةعاس اهلطاميلف ءاملا برشي هسفن مكدحأ تبلاط اذإ :هنع هللا ىضر لوقيو .العو

 .اهباحم ىلإ ةعراسملا '”(اهدوعي

 ءطق ةيده مهنم لبقي الو مه نيلي ال ةملظلا ىلع اديدش -هنع هللا يضر- ناكو

 ىهامو ءاهب يل ةحاح ال :لاقف «ةحاحلاو ةقافلا لهأ ىلع اهتقرفو اهتذحأ اله :هل ليقف

 هلقنل جاتحاو «هريغ وأ ماعطب هتيواز ىلع سانلا ضعب قدصت اذإو .ةرذعلاب ديلا ثيولت الإ
 لاقو ؛عانتمالا لك كلذ نم خيشلا عنتما ءاهل هولقني نأ اهمادخل اعدو ةيوازلا ىلإ

 سفنلا فارشإ نم هلقن نأ ىريو «هب انل ةجاح الف الإو «'"””[كئيشب] تئا :قدصتملل

 .هذع يهنملا

 ركب يبأ يفوصلا ةمالعلا هيقفلا نع ىكحي ام -هنع هللا يضر- هتامارك نمو

 هنع برغملا ربخ عطقناو ءاهيف ثكمو هنالوج لاطو قرشملا دالبل لحر امل هنأ يناتكسلا
 ىتأي الحر انه اه نإ :هل لاقف «ءايلوألا ضعبل كلذ اكشف ءروصنملا دالوأ نيب هب نعفل

 هارأ ةالصلل رضح املف «هايإ كتيَرَأ ةالصلا تناح اذإف «برغملا ةيحان نم ةكم. ةالصلل

 ءبرغملاب هدلب نع هلأسي نأ يسنو «كلذ يف ليلغلا هل ىفشو «برغملا ربح هريخخأف «هايإ
 بحاص ىلع لد ىتح هيلطب ئتعيو ثحبي لعجف «برغملا دالب ىلإ ركب وبأ عجر ىتح

 ىبأ ةيضق نإ لاقيو «هترايز دهاعتي مث «ةدم همزالف ءوه وه اذإف هءاجف «ةعردب ةمجرلا

 .ىصحت ال هبقانمو هتامارك و هلئاضفو .خيشلا راهتشا ببس يه هذه ركب

 مح ةنس ةيناثلا ىدامج نم لاوزلا دعب ةعمجلا 0و بع هلل يصر- يوت

 .فلأو نيعبرأو

 .كميشب :ع (ب) .اهفدقي الو :س ()
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 يجاهنصلا دمحم نب هللا دبع (644)
 هنع رثؤت ؛حلاصلا ةكربلا كسانلا ,"”يجاهنصلا ندعسو نب دمحم نب هللا دبع

 .فلأو نيعبرأو سمح ةنس بجر نم رشع عبارلا سيمخلا موي قوت .تامارك

 يويمدجلا ركب يبأ نب هللا دبع (645)
 نوكسو ميجلا رسكب (27يويمدجلا يلوزحلا يبرغملا ىبحي نب ركب يبأ نب هللا دبع

 ©! طيحلا رحبلا ىصقأب ةلوزج دالبي ةليبقل ةبسن يدوصلا ءواوو ةنكاس ءايو ميمف «ةلمهملا
 .ةيردنكسإإلا ليزن

 ءاحلاص ادهاز ادباع ناك «يباسحلا يضرفلا هيقفلا انخيش :"هتلحر" يف يبيجتلا لاق

 تاذ ةلقو هرقف '"[ةدش] عم ءايندلا لهأ ةبناحبو ةفعو دهزو عروب رهتشا «ءايلوألا دحأ

 هركذب الإ ملكتي ال «سانلا نع عطقنم ,موصلا مئاد «قمرلا دس هشيعو ؛نشدخ هسابل هدي
 ف ضئارفلا ملع هيلإ ىهتنا ءعوشنلا ماودو «ةالصلا ةرثك عم ضئارفلا ءارقإو «ىلاعت
 .اباتك هيف فنصو .هرصع

 اهنإ :ةلوزج هدلب لهأ ةداع ىلع ثيدحلا عامسإب لغتشي مل ,كلام هقف هنع تذعأ

 دواد مامإلا هيقفلا ىلع باسحلا عم ارارم اهقفت "روصنم نبا يناك" أرق .ضئارفلاب هؤانتعا
 دهازلا ىلع '”دعجلا نب نسحلا يبأل "ةيدعجلا"و «نيتسو ثالث ةنس يف يحاحلا يلع نب

 مامإلا ىلع ةرهاقلاب هقفتو «ةيردنكسإلاب يسلدنألا نئيعرلا فسوي نب ليعامسإ رهاطلا يبأ

 ىلع اعلطم ءاه ظفحلا ريثك ءضئارفلا سردو «"نيقلتلا" هيلع أرق «يرامغلا هللا دبع

 .هناسل ةمجع ىلع اهضماوغ

 ف ضاترملا ةيافك"و «دئاوفلا ريثك اليلج اباتك "ضئارفلا يف ضئارلا ةياهن" فلا

 يبنلا ىأر هنأ ركذو .فيطل ءزج ضئارفلا لوصأ يف ضماوغلا حاتفم"و ,"ضارفلا ليلاعت

 )١( :تالاجر ,«232/19 :لوسعملا :يف هل مجرت ءورمع تيأ ةليبق نم تاسلسيو ةيرق نيفد 54.

 .4 :مالعالا 2200 :ةيافكلا 0 :لينلا :رظنا (2)

 2266 .ص فوشتلا عصجار) .سلطألا لابج تامدقم هكحيت تناك «ةضوزم اهلعلو .هدوص (3)

 .(688 :شماها

 .م845/ه230 يفوت .ثيدحلا يف دنسم «دادغب نم ظفاح «يرهوجلا يمشاهغلا ديبع نب دعنجلا نب ىلع (4)
 .(51/7 :ةلاحك مجعم 68/2 :بهذلا تارذش :عجارر
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 :هنذأ ةمحش سمي هرعش و ضيب بايث هيلعو «"ةياهنلا" فيلأت نايإ يف ملسو هيلع هللا ىلص

 ةسنأ :تلقف ؟وه ام :يل لاقف ءلغش يف انأ :هل تلقف ؟تقولا اذه ىلإ منت مل :لاقف

 .ملسو هيلع هللا ىلص يل اعد مث ,ديج وأ ,نسح :يل لاقف «ضئارفلا

 عبس ةنس يبيجتلا هيقلو «ةلوزج دالبب ةئامتسو نيعبرأو ثالث دودح يف ابيرق دلو
 ةثامتسو نيعستو

 يسلدنألا دمحم نب يلع (646)
 باحصأ نم «ليلج فراع خيش «'”نسحلا وبأ يسلدنألا حلاص نب دمحم نب يلع

 لاقيف «هدايقنا هيلإ يقلي اخيش بلطي ناكو / .ةطان رغ نم هلصأ «ع ابتلا زيزعلا دبع يديس

 نم اهمدق من «ةيراسيقلا يف توناح يف سلحو «ساف ىلإ ءاجف .ةودعلا ف كخيش :هل

 ,عابتلاب فورعملا رارحلا قحلا دبع نب زيزعلا دبع يديس دمحم وبأ خياشملا خيش شكارم

 .هب كربتلل ساف لهأ رشحناو ««نيراطعلا ةسردم لزنو

 ماق ءنحصلا ىلإ هنم ذفني يذلا ناكملا ىلإ برق املف ,مهرخآ يف نسحلا وبأ ءاجو

 ةسردملا جرد يف ادعصو ءنسمحلا يبأ ديب ذخنأ ىتح سانلا ىطتختي ةبقلا طسو نم خيشلا
 ءادأل تئج امنإ :لاقو ؛عنتماف «ةماقإلل سانلا هدوارو هسرف بكرف ءالزنو ةئينه اثكمو
 .هنع هللا يضر فرصناو .هيلإ اهتيدأف ءاهبرل ”[يدنع] تناك ةنامأ

 ف عحري نأ ةين ىلع لفسألا هقالغم عفر توناحلا نم لزن امل نسحلا وبأ خيشلاو

 هنيح نم لهأتو ءاهيلإ دعي ملف «توناحلاب هدهع رخآ كلذ ناك خيشلا يقل املف ءروفلا

 هب جرفتو «:ةيصوصنخلا راثآ مهيلع ترهظ قلح هبحصو ءءارقفلا ةيار ذختاو ,ةخيشملل
 .خياشملا نم ةعامج

 ريثك هعم نفد مث «سافب نفدو «زيزعلا دبع دمحم يبأ يديس هخيش ةايح ف تام من
 يضر «حوتفلا باب جراح راونألا ةضورب فرعت ةدحاو ةضور ل مهباحصأو هباحصأ نم

 .نيما مهب انعو مهنع هللا

 .ك نم طقاس ()

 .168 :رابحلا ةحنم 213 :رطاعلا ضورلا :54 :عتمملا 2 :ةفرطلا 28 :ةفحتلا 2136 :ةآرملا :يف هل محرت (1)

 .نييورقلا عماج ءازإ م1323/ه723 ةنس ينيرملا قحلا دبع نب بوقعي نب نامثع ديعس وبأ اهانب (2)
 .(112/3 :اصقتسالا رظنا)
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 يتعومجتلا كلملا دبع (647)
 ءريهشلا لماعلا ةمالعلا ملاعلا ؛"'”يلالفلا يعومجتلا ناورم وبأ دمحم نب كلملا دبع

 نيفيرشلا نيمرحلاب رواجو «قرشملاو برغملا مالعأ يقلو ؛لقعلاو لقنلا يمولع ف عرب

 نمو ؛مهنع ذحأو ءاهيلع اوزاجأو اهولبقو مهؤاهقف اهحفصت ةلاسر كانه فلأو «نينس
 يلبابلا دمحم خيشلاو ءيعردلا رصان نب دمحم يديس ةقيرطلا مامإ مالسإلا خيش مهلجأ

 .ءاهقفلا ةلجأ نم ةعامجو «ىكملا

 .ةروك ذملا ةنسلا

 خيشلا مهنمو «ءةزاجإ هل بتكو «يسافلا رداقلا دبع دمحم وبأ ةلجألا هخايشأ نمو

 /ينوركفلا رمع خيشلاو ءاضيأ هل زاحأو يشرخلا دمحم خيشلاو «يناقرزلا يقابلا دبع

 نممو .هللا مهمحر اضيأ هل زاحأو «ناوريقلاو سباق نيب ةسوس ةنيدمل ةبسن ”يسوسلا
 هللا محر ؛"ليلخت خيشلا رصتخم" حراش ييخربشلا ميهاربإ خيشلا هللا همحر اضيأ هزاحأ

 .همرك و هن. عيمجلا

 ةلدرب يبرعلا (648)
 لدعلا ةاضق رحخآ ءانخويش خيش ,27دمحأ نب ةلدرب دمحأ نب دمحم همساو ىبرعلا

 دبع دمحم يبأك برغملاو ساف مالعأ نع ذأ .اهيثدحمو اهئاهقفو اهيسردم ةمتاحخو «سافب

 .ةزاجإلاب قرشملا مالعأو «هتقبطو يسافلا رداقلا

 ةنمس هب انعفتو هللا همحر يفوتو ءفلأو نيعبرأو نيتنثا ةنس -هنع هل يضر- دلو

 .فلأو ةئامو نيثالثو ثالث

 «ةءارقلا يف جاحلا نباب فورعملا يبرعلا دمحأ خيشلا قيفر -هنع هللا يضر- ناكو

 :يناثملا رشن «3-55 :ىلوألا يزوحأ ةلحر «18/1 :ةيرصانلا ةلحرلا :ف كلذك هتمجرت رظنا (1)

 :مالعالا 2166/6 :ةلاحك مجعم :290 :رابحلا ةحنم «458 :ليلكإلا ,295 :رردلا طاقتلا 3

 .5 :سراهفلا سرهف 44

 :ةيشايعلا ةلحرلا :عجار) .رصتخملا ىلع حرش هل «ةيكلاملا يضاق ءينوركفلا يلع نب رمع (2)

 .(64 :ىلوألا يزوحأ ةلحر ء130/١
 :299 :ناتسبلا راهزأ «512 :ليلكإلا «320 :رردلا طاقتلا 247/3 :يناثملا رشن :يف هل مجرت (3)

 تاعوبطملا مجعم 42 :برغملا خرؤم ليلد «113/7 :اصقتسالا «138/3 :ةولسلا (332 :رونلا ةرجش

 .32 :ةيبرغملا
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 نيزلاك مهنع ذأ «قرشملا مالعأ يقلو دمحأ خيشلا جح املف «برغملا خياشم يف اكراشتو

 مالسسلا دبع خيشلاو «ءيسلماربشلاو ءيروزرهشلا يدركلا ميهاربإ خيشلاو ؛يربطلا
 يضر- ةمجرتلا بحاص هقيفرل مهنم ةزاجإلا ذحأو ,مهريغو ؛يشرخلا خيشلاو «يناقللا

 .نيمآ ءامهترمز ف انرشحو -امهنع هلل

 يرداقلا مالسلا دبع (649)
 ةنيدم ةمالع «يناليلا رداقلا دبع انالوم ةيرذ نم «”يرداقلا فيرشلا مالسلا دبع

 .مهريغو انخايشأ ةمئألا نم ةعامج هيلع جرخت .اهسردمو اههيقفو ساف

 .فلأو ةئامو ةرشع ىدحإ ةنس -هنع هّللا يضر- يفوت

 .هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع ملسو هللا ىلصو ,ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 يلورجلا قازرلا دبع (650)
 اهبو ةيردنكسإلاب اريخأ رقتسا .”'نيدم يبأ ذيملت «2”يلوزحلا دمحم وبأ قازرلا دبع

 كلذ ف ليقف «مايأ ةعبس لصاوي -هنع هللا يضر- ناك .خياشملا رابك نم ناكو تام

 اقداص ناك نإو .هل ةبوقع كلذف هلاصو ف ابذاك ناك نإف ؛هوعد :لاقف نيدم ىبأل

 .كلذب عفتنيسف

 ةيراج هل ىدهت هنأب هرّشب ىزعي ابأ خيشلا نأ هباحصأ ثدحي نيدم وبأ ناكو

 ربخعأ امك رمألا ىرجف .نأش هل نوكيسف شاع نإف ءادمحم هيمسي ادلو اهنم قزري ةيشبح

 يل نكي مل :لاقف كلذ يف هل ليقف «ةبآكلا رثأ هيلع رهظي ناكو «نيدم وبأ اهزتعا مث «هب

 نآلا يل قبي ملو ءاهتبرق ام اهنم دلوب ىزعي يبأ خيشلا ىرشب الولو «برأ ةيراجلا هذه /يف
 .اهنم يدلو رمأ نم تريحت اهتجوز نإو تمثأ اهتكرت نإف ءبرأ اهيف

 كلذ لعفت وأ :نيدم وبأ لاقف ءكنبا لفكأو اهجوزتأ انأ :قازرلا دبع هل لاقف

 .ءكلجأ نم كلذ لعفأ امنإو :قازرلا دبع هل لاقف ؟راع ةدماصملا دنع ةيشبحلا حاكنو

 (86/3 :يناثملا رشن :عجار) .ةميق بتك ةدع فلخ «خيراتلا ةصاخ مولع ةدع يف علضتم ملاع (1)
 2129/4 :مالعالا 2225/5 :ةلاحك مجعم 348/2 :ةولسلا 4423 :ليلكإلا «275 :رردلا طاقتلا
 .(142 :ةيولعلا ةلودلا دهع ىلع ةيبدألا ةايحلا

 .328 .ص فوشتلا ف هتمجرت رداصم رظنا (2)
 ماقأ «ةيليبشإ زاوحأب ةتاينطق نم هلصأ «ةفوصتملا رابك نم «يراصنألا نيسح نب بيعش نيدم وبأ (3)

 .(319 :فوشتلا رظنا) .م1198/ه594 ةنس يفوت ثيح شكارم ىلإ لقتنا مث «ةياجبيب
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 تاسارف هنم ترهظو «ءريسي دمأ ف "نآرقلا" ظفحف .نيدم يبأ دلو يبري ناكو ءاهجوزتف
 هترخلا ىلإ كاررادب لقتناف «ريغص وهو

 نع يبلق عُبَر يف ُمكْنأب ونقَيي ِكاَرَألا ةابستشب تاكا

 اهيلاخ اوشا اذإ ماوقأب انيلُي (”ءتنإفر داقولا طفح ىلَع اوُموُدَو

 ُاَمْحَأ ٍهِيِف يل ضْمغْلاب تْلَحَتكا له  ْمُكْراَيِد تَءاَنت ذُم ينع َلْيّللا اوُلَس
 ناك رمأ نم قازرلا دبع دمحم وبأ انخخيش متغا :لوقي نراصني حلاص دمحم وبأ ناكو

 ”ميمحأب /”يرصملا نودلا يذ ةيواز يف درفناو اهزتعاف .هتبرض امبرو «هجوز نيبو هني
 .حورحم هسأرو ءءامدلاب خطلت دق هاندحوف اموي هيلإ انودغف

 حتفناف «بابلا ىلإ هدي دم لحجر اذإف «قلغم اهبابو ليللاب ةيوازلاب ناك هنأ نثدحف

 :يل لاقف :قازرلا دبع لاق .يورملا ىسوم انأ :هل لاقف ؟تنأ نم :هل لاقف .هيلع لخدو

 نم يلو ىلإ لحجر بهذ :هل لاقف ,حرصي ملو هسفن نع ىثدحي أشنأف ءكثدحأ عمسا
 ولع يف لزنف ءليللاب هيف ناك يذلا دلبلا لخدف ءرهشأ ةريسم هيلإ راسف هب عمس ءايلوألا
 .يلولا كلذ اهنكسي ناك ىلا رادلا

 ذح :هل تلاقف «ماعطب هتنأ دقو «يلولا ةأرما مالك لجرلا كلذ عم ليللا ناك املف

 لحرلا عمس املق .ةراجحلاب كومجرل ملعأ ام كننم سانلا ملع ول هللا وف !يئارملا اذه اي

 .هلاوحأب ملعأ هجوزو «هتيؤرب كربتأل خيشلا اذه ىلإ ت تيتأ :لاق و «هيف هنظ ريغت امهمالك

 .هاري ىتح بهذي ال نأ هل ادب مث «هاري نأ نود فارصنالاب مهف
 ةباغلا ىلإ /بهذ خيشلا نإ :هتجوز هل تلاقف ؛خيشلا باب عرق حبصأ املف

 هعمجف «بطحلا هل رسكي دسألاو رجشلا نيب ام خيشلا دجوف ةباغلا ىلإ بهذف ,بطتحيل

 ا ا و ة ءدسألا رهظ ىلع هلعجو «لبحلاب هطبرو خيشلا

 .امنإف :ن ءس .ت قو .هنإف :م ١)

 .(116/1 :يبرغملا بدألا عجار) .سوبح نباو هجاب نبا نيي تايبألا ةبسن ف فالتخا كانهو «ليوطلا نم (1)

 :رظنا) .م860/ه245 ماع يفوت «ةفوصتملا رابك نم ءيميمخألا ميهاربإ نب نابوث ضيفلا وبأ (2)
 .(331/9-390 :ءايلوألا ةيلح «15-26 :ةيفوصلا تاقبط

 :نادلبلا مجعم :رظنا) .ديعصلا ةقطنم يف لينلا رهنل ةيقرشلا ةفضلا ىلع ةميدق ةيرصم ةنيدم (3)

 .(15-16 :راطعملا ضورلا ١/2124-123
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 _بقف :خيشلا ىلإ لحرلا ردابف «ةباغلا ىلإ دسألا عجرو ؛هرهظ نع بطحلا خيشلا لزنأف

 0 :هل لاقف ؟ماقملا اذه تلن مب :هل لاقو هذي

 بودق ف ميظعتلا كل هللا عضو «قازرلا دبع اي تنأو :يورفا ىسوم يل لاق مث

 ام ىلع ربصلا ىلع ردقت 2 «ةدحاو ازوجع الإ كل مهرحخخسو «برغملا لهأو قرشملا لهأ
 تعضو دق يب اذإف ىلع ايشغم تعقوو ,ةديدش ةحيص تحصف «ئبع باغ مب اهقلح

 .نورت امك حرمباف «"[رادحلا] ىلع يسأر
 يي تفنن ولو «ةجوزلا هب هلعفت ام. اذه دعب يلابأ ال هللاوف :قازرلا دبع انل لاق مث

 .اهنمث اولكأو ءاهوعابف «كلذ ىلع ىلاعت هلل اركش ءارقفلل هبايث حرط مث ءاهيلع تركنأ ام

 "”فوشتلا" نم حص

 يلورجلا نافع نب نمحرلا دبع (651)
 "ةنودملا"و "ةلاسرلا" حرش ,ظفاحلا هيقفلا ,'"”ديز وبأ يلوزحلا نافع نب نمحرلا دبع

 نارمع يبأو «”دشار لضفلا يبأ نع ذأ ءاحلاص اعرو ءبهذملا ف ةمالع ناك
 هسلجمم. لافتحا سائنللو .نابصلا قداصلا دبع دمحت يبأو 0 يجارجرلا ديز يبأو .يئاروجلا

 .سيردتلا عطقي ملو ءفعضو '[رمعو] ؛"ةلاسرلا" ىلع ديياقت هنع اوديق هنع ذحألل

 نبع هل لزتف ؛"*فيرط ةسعقو نم هعجرم نيرملا نسحلا يبأ ناطلسلا ءاقلل جرحخو
 ماع تامف «هباكرأ تعضعضتف هتباد نع طقسف ءاضيأ ناطلسلا هل لزنو «هيقل امل هسرف

 .ةئامعبسو نيعبرأو ىدحإ

 .م نم ةدايز (ب) .ةرحشلا :س هك

 كيف تفررغاوت ةيرق قف هلصأ «نامعن نب رومسي نب نافع نب نمحرلا دبع :يسوسلا راتخملا هبتك (1)

 4 :يسسيوتظتولا تايفو :80 :بلاطلا فرش «351 :ذفنق نبا تايفو :يف هل مجرت .لالمس واديإ

 جاهتبا :79/3 :لاجحلا ٌةرد 6 :جاتحما ةيافك ,.165 :جاهتبالا لين «193 :دئارفلا طفل

 .22 :ىكومسرلا تايفو «12 :تالاجر .45/17-61 :لوسعملا ,339 :بولقلا

 ةنس يفوت .يروكسفلا حلاص نع ذأ ؛"مارحلاو لالحلا" بانك فلؤم .يديلولا دشار لضفلا وبأ (2)
 .(262/3 :ةولسلا «197 :ةوذحلا 157 :لينلا :عجار) .م1277/ه5

 :ةوذبجلا :عجار) .م1318/ه718 ةنس يفوت ,ةفاعلا دجسم سردي ناك ءساف ظافح رابك نم (3)

 .(176 :دئارفلا طقل 401

 تاوقلا مامأ نوينيرملا اهيف مزهنا دقو م1340 ربنون 28 /ه740 ةنس ةيناثلا ىدامج 7 ف تعقو (4)

 .(134/3 :اصقتسالا عجار) .ةيلاتشقلا
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 نع طقس هنأ ينربخأف .هسفنب دوجي وهو هيلع تلخدف ىفاعم هتيأر :يرقملا لاق

 .ىهتنا ,ناطلسلا يقل امل هتباد

 وحن نع هنأ هريغ ركذو «ةنس نيرشعو ةئام "[نع تام هنأ] قورز خيشلا رك ذو

 ردصما وعر هرج نييبملا

 .ريثك قلخخو «يسودبعلا ىسوم ظفاحلاو "'يسافنألا رمع نب فسوي خيشلا هنع ذأ

 يديداملا نوراه نب رمع (652)
 عطقنا احلاص ادبع ناكو 2اسنأ لهأ نم صفح وبأ «2يديداملا نوراه نب رمع

 ٍف تام نأ ىلإ طق جورت الو دحأ ىلإ ىوأ امف «سانلا لزتعاو «ىلاعت هللا ةدابعل لبحلا ين
 .ةئامسمخح و نيعستلا /ماوعأ

 لوقيو «هديب هرهظ حسميف دسألا هيتأيف «رباقملا ف هسولج رثكأ ناك هنأ هنع اوثدح

 دبع] لاق .هنع فرصنيف «نيملسملا نم ادحأ رضت ال ثيح كقزر هللا لعج بهذا :هل

 -هللا همحر- سنأ نب كلام أطوم" ىعمو صفح ابأ ترز :ينانملا ليعامسإ نب ””[نمحرلا

 نكلو ءيدنع تبل فيضلاب موقي ميدخ يدنع ناك ول ءفيض تنأ :يل لاقف «ةالخم يف

 باتكلاو «ىلاعت هللا باتك ئرق ام قحأ :يل لاق مث ءانه عطقنم انأو ميدح يدنع سيل

 .هب هتملعأ الو هآر امو «"أطوملا" نيعي ؛كتالخم ف يذلا
 معن :هل تلقف ؟”رادأ لهأ نم يجارحجرلا ميهاربإ ابأ خيشلا فرعتأ :يل لاق مث

 اذه ريغ ةلبقلا دالب الو ”ميهاربإ يبأ ريغ ةدماصملا دالبب رازي نأ يغبني نمم قيي مل :يل لاق

 .فوشتلا نم حيحصتلاو .ميحرلا دبع :خمسنلا عيمج (ب) .ققحما نم ةفاضإإلاو 0 :خسنلا عيمج (أ)

 تايفو :عجار) .م1360/ه761 ةنس قوت «يناوريقلا ةلاسر ىلع حرش هل ءنييورقلا بيطخو هيقف (1)
 .22(2 : يماسلا ركفلا 03 : رطاعلا ضورلا . 00 :دئارفلا طقل 4 :يسيرشنولا

 .ولز نب هلا هلو دافحأ نم هنإ لاقيو «نيويلات برق ناتكسيإ ةليبقب "نديِداَميِإ" ةيرق ىلإ ةبسن (2)
 لالخ 288/4 :مالعالا ,46 :يكومسرلا تايفو ,7 :يردبعلا ةلحر ,.342 :فوشتلا :يف هل مجرت
 ١10. :تالاجر «177/3 :ةلوزج

 تفرع دق ةققطنملا نأ ىلإ يردبعلا ريشيو «تنادورات لامش ناتكسيإ ةليبقب "نيديداكي" ةقرفب ةيرق (3)
 .(8 :ةلحرلا رظنا) .اميلق انارمع

 .(59 :شماهلا ,343 :فوشتلا رظنا) .ةحهلوتم ةليبق ضرأب عمت (4)

 .(ةمحخفم يازب) نممزرو لبح ةلبق نيفد تردحتب يشهلارهلرلا ميهاربإ وبأ :ط ةرط ف دجو (5)
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 هربق ىزي منو ءلاسيت يداو يف نلاغيإ دجسم دنع نوفدملا ''يلوزحلا يليقعبلا ىسوم وبأ
 .هب هللا انعفن ءهب كربتيو رازي

 .تنمدات نيفد «لازم يديس وحخأ وهو نرمع يديس : يك ومس رلا لاق

 يلمتلا دلهي نب رابجلا دبع (653)
 .احلاص الجر -هنع هللا يضر- ناك يوالفدلا يلمتلا دلي نب رابجلا دبع]

 .ةعباسلا ةئاملا لهأ نم «ةكربلا ريهش ءردقلا ميظع ءاكسان ادباع ءادهتحم

 .هدالوأ ضعب نع يكومسرلا هلاق ءنيسمخلا ىلإ اهنم نيرشعلا نيب هللا همحر هتافو
 اجلمو «دالبلا ةكرب رعت ف يداو ىلعأب رابحلا دبع يديس : ىليقعبلا لاقو

 نب دمحأ يديس لماكلا خيشلا نع هللا يف انناوخإ ضعب يل لاق ءاتيمو ايح هب كربتملا «دابعلا
 ريثكلا هنم بلطاف ؛(”يليلأب رابحلا دبع ةرايز ىلإ هللا ةردق كنقاس اذإ :هل لاق هنأ ءىسوم
 :هللا دنع مركلا ب بنو يوسي ير يح وب

 0 هللا انعفن :ةروهشم هبقانمو ءاثيدحو اعيلق لاحرلا هيلإ دشت

 يروهاللا هللا دبع دبع (654)

 نيدلا بطق .يندملا يمرحلا هللا راج 2””[يروهاللا] هللا دعس النم نب هللا دبع
 هنع ذأو ؟9يندملا يلاورهنلا دمحأ نب دمحم نيدلا بطق فراعلا نع ذأ .هللاب فراعلا

 .هريغو يدركلا نسح نب ميهاربإ فراعلا خيشلا
 .فلأو نينامثو ثالث ةنس هللا همحر يفوت

 .يلاورهنملا مال بر .س تا نم طقاس )0

 .لاّسيت ىَسوُم ٌريِغيِإ تأ ةربقك.روهشم هربقو ؛دواد يديسب فورعملا يليقعبلا ىسوم نبا هلعل (1)
 .(50 :يكومسرلا تايفو رظنا)

 .88/17 :لوسعملا 238 :ةراشبلا ,26 :يكومسرلا تايفو «24 :يليقعبلا بقانم ف هل مجرت (2)
 .12 :تاالاججر

 .توارفات زكرم لامش «نلمأ يداو هب دصقي (3)
 .تسكلا لبج حفس دنع نلمأ ضوحم عقت (4)
 .(496-949 :سراهفلا سرهف رظنا) .دنفا نم هلصأ ؛م1577/ه985 ةنس دلو ءٍقؤلص ثدحم (5)
 ةنس قوت ,ةكم ىوتف ىلوت «ةلاورهن ىلإ بستنيو (م1511/ه917 ةنس دلو ؛دنسم ثدحم مامإ (6)

 .(944-947 :قباسلا عجرملا عجار) .م1582/ه0
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 يسماغدلا مطمط نب هللا دبع (655)

 ناك .ةلبقلا دالب نم «ءتاوت برقب لئابقل ةبسن ,"”_يسماغدلا مطمط نب هللا دبع

 ةيالولاو ريخخاب اروهشم ءاعرو ادهاز اخيشو «ادباع احخحاص الجر -هنع هللا يضر-
 لكأي دالبلا كلت بارعأ نم ادحأ كرتي الو ؛هدالب يف هتلق ىلع ماعطلا معطي «نيدلاو

 .نيملسملا ملظ ىلع يماعطب اونيعتسيف .مهمعطأ ال صوصللا ءالؤه نإ :لوقي .هماعط

 .ةياذإب هنوبرقي الو مهيلع ددشيو

 هرهتنا ءىرخأ ةحتاف يل أرقا :رضح نم هل لاق نإو ءادج هيدي عفر هرئازل ةحتافلا أرقأ اذإو
 اهتءارق يف انعورش دنع كتجاح تيون اذإ «'ميظعلا نآرقلا و يناثملا عبسلا يه ةحتافلا :هل لاقو

 ؟ضرألاو تاوامسلا لهأ يفكت ةدحاو ةحتاف نأ تملع ام وأ ؛عيمجلا تفك

 .فلأو "”[نيعبسو] عبرأ ةنس ايح -هنع /هللا يضر- ناكو
 يكومجرلا ركب يبأ نب زيزعلا دبع (656)
 اهمحر ناك 2 يجربلا يكومسرلا بوقعي ن ب دمحأ نب ركب يبأ ن .ب زيزعلا دبع

 دئاصقو 0 72 ةديدع فيلات هل .ةكارد ةمالع ءايباسح اييدأ ايون « لماع املاع

 (*)" ىعافلا مولعلا مظن" :هتافنصم نم «ةحيلم ةبيجع تاعوطقمو

 نفدو «ةعمجلا موي ؟”ةكوتشه يداوب اقرغ اديهش تام نأ ىلإ ؛غيلإب ءاضقلا ىلوت
 .فلأو نيتسو سمح ةنس كانه ءايركز ئب رشد تبسلا موي

 .نيعستو :ةوفصلا ف ()

 :يناشملا رشن 21/1 :ةيشايعلا ةلحرلا :رظنا) .تاوت ميلقإ برع ةعقاولا ةسماغدلا ىلإ ةبسن )1(

 .(90 :ةوفصلا «251 :رردلا طاقتلا 2

 تايفو ,(ةقرفتم عضاوم) دئاوفلا «170 :يسويلا سرهف :يف هل مجرت .ةكومسرب جربلا 7 ةبسن (2)
 38-41 :ةملاعلا سوس ؛80/2 :ةلوزج لالخ «20/5-25 :لوسعملا 28 :ةراشبلا «15 :يكومسرلا
 .(14/4 :ةلاحك مجعم .607 :ةيركفلا ةكرحلا ,203 :شمافلا 669 :اثيدحو اكيلق غيليإ 5 1 5

 «م1634/ه1043 ةنس هفلأ ((170 :مقر ةيبوجحملا .خ.م) رارقلا راد رابحأ يف راونألا ةيلح" :هل (3)
 يرضعألل ملسلا حرش" (4 :مقراوبارعوك ةنارخر "دحاو فرح ىلع يتلا ظافلألا ف مظن 3

 ظاقيإ ةموظنم" «يلالمسلا نوسح يبأ حدم يف ةديصق اضيأ هل «(786 :مقر تورهمات ةنازحخ)
 .(فيرازأ ةنازحخ) "تاعكرلا ىلإ مئانلا

 .ناجيوب ضاخ طوطخم (4)

 دحأ فراهلن يداوهب دصتقي نأ دعبتسي ال هنأ الإ .ةقطنملا يف مسالا اذهب داو يأ دجوي ال (5)

 .ساغلاو يداو دفاور
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 .هندذمع وهو «يىلالمسلا ب ومعي نب هللا كدبع كم ىبأ نع لجأ

 يسوكللا زيزعلا دبع (657)
 .نسحلا نب دمحم يديس رثانلا مظانلا هيقفلا وأ ,2!”ىسوكللا نسحلا نب زيزعلا دبع

 .اعرو ادهاز ءادباع ائشان ءاعشاخ الماع ءاملاع اهيقف -هنع هللا يضر- ناك

 يليقعبلا عساولا دبع (658)

 ريبكلا ليلجلا ملاعلا يلزاونلا ءلحألا هيقفلا طبارملا 8 يليقعبلا مساقلب نب عساولا دبع

 «ريخو ةنايدو ملع تيب لهأ نم -هنع هللا ىضر- ناك ةليقعب ةنيفس لهأ نم «نأشلا

 .يسلدنألا دشر نب ديلولا يبأ ىلإ مهبسن اوعفر امكرو
 .فلأو نيعبرأو ةتس يناثلا عيبرب هللا همحر يفوت

 يلاهتلا دمحأ نب دحاولا دبع (659)

 .عرولا هيجولا هيزنلا ءلماعلا ماعلا هيقفلا 7 يلاهتلا ىبخي نب دمحأ نب دحاولا دبع

 .فلأو نيعبرأو عبس ةنس لاوش نم رخاوألا ةرشعلا ف تللفتب نفدو «ةنرد لبحي هرادب يفوت

 يلمتلا ميهاربإ نب ميركلا دبع (660)
 ديعس نامثع يبأ توم دعب تندرت يضاق ,”يلمتلا ميهاربإ نب ميركلا دبع

 .هيف نفدو هدلبل لقنو «فلأو عبس ةنس '”ةلاله تلدهستب تام ءاليلج اهيقف ناك .يلازوملا

 ينارفإلا دمحأ نب كلملا دبع (661)

 اريخ انيد اهيقف -هنع هللا يضر- ناك ””ينارفإلا مساقلب نب دمحأ نب كلملا دبع
 .هدلب يف ايضاق

 .(44 :تالاجر :43 :ةراشبلا 212 :يكومسرلا تايفو :رظنا) .م1639/ه1048 ةنس قوت (1)

 لآ نم ءدشر نب ديلولا يبأ نب رابحلا دبع نب هللا دبع نب ىبحُي نب دواد نب ىسوم ءانبأ نم :يلزاون هيف (2)

 تايفو (ه9 خيراتب ةحخرؤم ةصاخ ةحخخسن) وبارغعوح ةرسأ بسب دومع :رظنا) .وبارغأ

 .(30 :تالاجر 233 :ةراشبلا «14 :يكومسرلا

 .ليقعبواديإ ةليبق ,وبارغأ :ايلحم قطنت (3)
 .48 :تالاجر «45 :ةراشبلا «14 :يكومسرلا تايفو :يف هل مجرت (4)

 .47 :تالاجر «45 :ةراشبلا «15 :يكومسرلا تايفو :عجار (5)

 اهتادحو نم .ريغصلا سلطألا نم طسوألا ءزحلا نطوتست «ةريبك ةليبق يهو «"نلاليإ" ايلحم قطنت (6)
 ...تزعلفوت «نكادزم «تلدكست «ت وافت تيأ ءاكسدإ .يلع تيأ :ىربكلا

 .44 :اثيدحو اهيدق غيليإ «41 :تالاجر 47 :يكومسرلا تايفو :عجار (7)
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 زيزعلا دبع (662)
 لاقيو «زيزعلا دبع يديسب فرع ءيسيإ ىلعأ نيفد 1111 و 219 يزعلا دبع

 لهأ دح ىيحي يبأ يديس ريبكلا يلولا دالوأ نم ,«”فيسرجأ يطبارم نم هلصأ نإ

 دصقو «تاكربلاو تاماركلا هنع رثؤت حلاص لجر -هنع هللا يضر- وهو فيس رخجا

 .هب كربتلاو هترايز سانلا

 يسافلا يلع نب رداقلا دبع (663)

 يضر- ناك .يسافلا فسوي نساحملا يبأ ريبكلا خيشلا نب ”يلع نب رداقلا دبع

 .ةبانإلاو ةدارإلا لهأ ةودقو خياشملا خيش «نيفراعلا /ءايلوألاو نيلماعلا ءاملعلا نم -هنع هللا [394]

 ءأشن هبو ءرصقلاب] فلأو عبس ةنس ناضمر يناث نينثالا موي -هنع هللا يضر- دلو

 نكسف «'”[فلأو نيرشعو سمخ ةنس ساف ىلإ لحر مث ؛هيبأ ىلع ةيبرعلاو نآرقلا ملعتف

 ام ةدم رسيأ ف مولعلا نم لصحو «مزحلاو مزعلاو قدصلاب هليذ رمشو «ةيحابصملا ةسردملا

 .نامزلا نم ريثك يف هريغ هلصحب ال

 .مهوبلاسو صوصل مهيلع جرخو ءرصقلا هنطول ةقفر يف جرخ «هتمهن ىضق املف
 ىلإ ةراشإ اذه ءرداقلا دبع اي :ديز وبأ هللاب فراعلا هخيش هيبأ مع هل لاقف ءساف ىلإ عجرف

 ردصتو ءاهب جوزتو رقتساو «هتراشإ ىلع لمعف «ساف نم جورخلا يف كب ريخ ال هنأ

 هيلع جرختو ءريثك قلح هب هقفتو «ةبلطلا هيف سفانتو «هتيص رشتناو هرمأ رهتشاو ءسيردتلل
 .ءاهقفلا نم تاعامج

 ف هثبو هدنع ام رشنو «نطابلاو رهاظلا يّملع يف ةجح -هنع هللا يضر- ناكو
 .هتمه ولعو هتهازن عم «هتذمالت مهلك برغملاو ةيقيرفإ ءاهقف بلاغ نإ ىتح ؛سانلا

 خسني «ةخسانلا هدي لمع نم الإ طق لكأي مل .ضارعإلا لك اهبابرأو ايندلا نع هضارعإو

 نول نى تت دس حا اسلا

 .هتمجرت ىلع فقن مل )١(
 يروهسألا يسوسلا هللا دبعل "نييفيسرخلا رابخأ" :اهنم «تافلوملا نم ةعومجب مهرابخأ ف تفلأ (2)

 رظنا) .يسوسلا هللا دبع نب دمحمل ”فيسرحملأ ىلإ نييوسنملا ءاملعلا ف فيسألا ةولس"و «يلمتلا
 .(29/1-68 :برغملا خارؤم ليلد

 «270/1 :يناثملا رشن 1-22 :ةيدابلا حنملا 93 :يشايعلا سرهف .174 :يسويلا سرهف :يف هل مجرت (3)

 .309/1 :ةولسلا «444/2 :رثألا ةصالخ «181 :ةوفصلا 8 :ليلكالا «217 :رردلا طاقتلا
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 .ائيش سابحألا نم ذحأي الو «ةيده دحأ نم لبقي الو هنمثب '"[عفتتيف] "يراخبلا حيحص"
 .ناآرقلا ةوالتو ركذلا نع هناسل رتفي الو

 نيمرحلا ورواجبو جاجحلا ريخنأ .ةريثك هتاماركو -هنع هللا يضر- هلئاضفو

 ىمس ؛نيءزج ديز وبأ هدلو فلأ دقو .امهيف سمنلا تاولصلا مهعم رضحي هنأ نيفيرشلا
 يف رها زألا ناتسب" :رحآلاو ((17"رداقلا دبع خيشلا بقانم يف م ةفحت" :امهدحأ

 نبل 1

 يديس همع نعو «فراعلا ديز يبأ هيبأ معو عا يضر- لح

 نبا نعو «نانملا نعو «يرقملا سابعلا يبأ نعو «ميعنلا يبأ نبا مساقلا يبأ نعو «يبرعلا
 .مهريغو ءيضاقلا نبا ديز يبأو ريبزلا نب نسحلا يبأ نعو ءرشاع

 نميف رئاصبلا جاهتبا" :هاعمم فيلأت ف ديز وبأ هنبا مهعمج قئالخف هنع لحأ نم امأو

 ف هسلجب يف -هنع هللا يضر- وهو ةلزلز تعقوو 29"رداقلا دبع خيشلا ىلعأرق

 سلجملا ف نم لك ماقف «فلأو نيعبسو سمخح ةنس ناضمر رشاع تبسلا موي يراحبلا
 ببس له اولأسف /«هبارطضاو هتيوصت ةدشل مهيلع فقسلا طوقس مهفوخل «خيشلا ىتح

 ؟ةماعلا همعزت امك ايندلا هيلع يذلا توحلا وأ روثلا كرحت كلذ

 الإ ٍتاَيآلاب ُلِسْرن اَمَو :ل١ :ىلاعت هلوق أرقو ,هل لصأ ال لطاب مكلذ :لاقف

 ١ ضرألا فوشلا ارا نازتخا نم عي كلذ نأ ءامكحلا ضعب ركذ دقو "0 يب افيوخت

 ىلع ىنب ءلطاب وهو "افشلا" هب رصتحا يذلا 2 7"ةاجنلا" باتك يف انيس نبا هركذ امو
 ,0"ةلزلزلا يف ةلصلصلا" هباتك يف يطويسلا هركذ امك حيحصلاو ءرصانعلا يف كلفلا ريثأت

 اذإف ءايدلاب طيخملا فاق لبجي لصتي اقرع ايندلا يضارأ نم ضرأ لكل نأ ربخلا يف درو هنأ

 .ىلاعت هتردقب تلزلزتف ءاهقرع كرحيف كلملا رمأ ضرأ ةلزلز هللا دارأ

 .غلبتيف :خسنلا ةيقب فو «س يف اذك (أ)

 .ك 2330 :مقر . 6 :اهنم (1)

 .م.خ .م) رباكألا ةفحتل ةرغصم ةخسن ىوس سيل باتكلا ن 1 "برغملا خرؤم ليلد' بحاص ىري (2)

 .(583 : :مفر

 .(175 :برغملا خرؤم ليلد) .ةيبرغملا تانازخلا ْئ دوجوم ريغ (3)
 .59 :ءارسإلا (4)
 .ةحفص 15 ف م1913/ه1331 ةنس ةداعسلا ةعبطم, رصم. عبط (5)

 .سافب م1971 ةنس ينادعسلا فيطللا دبع ةيانعب عبط «ةلزلزلا فصو نع ةلصلصلا فشك (6)
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 اهابضر ابل وسار ءءاسنلا ىلع هأرقنو باتكلا ذحعأت ةأرما نع اضيأ لئسو

 ىلص لاقو « !”«ةأرما مُهَرْمَأ 17 موق '[حِلفُي نل» :ملسو هيلع هللا ىلص يبن لاق :لاقف

 لقع تاصقان نهنإ» :اضيأ لاقو «©«هللا نهرخأ ثيح نهورخأ» :ملسو هيلع هللا

 نم مويلا ءاسنلا هلعفت ام امأ ؛ةخيش الو امامإ نوكت نأ ةأرملل زوجي الف ««نيدو

 نقرسي نهنأ :اهنم ؛هوجول لحي ال ءمارحو داسفو ركنمف اهنخيشيو ةأرما دنع نهعامتجا

 ؛كلذل '”[نلمجتيو] «نهبايث نسحأ نسبليو نفظنتي نهنأو ءاف نهجاوزأ لاومأ نم
 اببس كلذ نوكي دقو «مهاضرو جاوزألا نذإ ريغ نم نجرخيو «قيرطلا ف نجرخيو

 تضرعت ام ىلإ «ةريثك نهعامتجاب ةعقوتملا دسافملاو ,مارح هلك كلذو «قارفلاو ضغابتلل
 باتكلا نأل ؛ءاملعلاو ةكئالملاو هلسر نعو هللا نع ءارتفالاو بذكلا نم ةئرقملا كلت هل

 تحس ايادهلاو حوتفلا نم ءاسنلا نم كلذ لحأل اهيتأي امو مهفي ال امو ؛مهفي ام نوكي

 .لطابلاب سانلا لاومأ لكأ نم

 .فلأو نيعستو ىدحإ ةنس ناضمر نماث ءاعبرألا موي هللا همحر يفوت
 يسدابلا ديما دبع (664)

 قدنفب اساف نكس «فيرلا نم هلصأ :لاقيو 57 نينفابلا مساقلا 55 نب ديحما دبع

 © ديحلا دبع يديس قدنفب نآلا هب فرعي
 ةبحم ف نيقرغتسملا هللا ف نيبحما دحأو «نيفراعلا رباكأ نم -هنع هللا ىضر- ناك

 هناسل ناكو :ملسو هيلع هللا ىلص هيلع ةالصلا نع رتفي ال .ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 :هعورش دنع لوقي ؟؛هتيب لمهأ بح و هبحن انفغش /.هتاقوأ رئاس يف امئاد اهب ابطر
 1 - وب 000 2 ام ف ف 5 0

 ء نولّصي هتكئالمو هللا نإ ؛ميحرلا نمحرلا هللا مسب ءميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ

 .132/5 :يزاغملا باب يف يراخبلا هاور حيحص ثيدح (1)
 .(69/1 :ينولجعلل ءافخلا فشك رظنا) .يناربطلا هجرخأو .هفنصم يف قازرلا دبع هاور (2)
 "9 | :ضيحلا باب يف يراخبلا هاور (3)
 (374 :رطاعلا ضورلا ,23 :رردلا طاقتلا 49/1 :يناشملا رشن :عجار) .تفطي ب رشدم نم (4)

 .(260 :يدانلا ةهزن .31 :ةوفصلا ها ليلكلا

 .عاصرلا قدنف قباسلا يف ىمسي ناكو «نويح ن ءنأ باب لباقم ٍف نييورقلا عماج يقرش عقي (5)

 .(3 :شماشا 223 :رردلا طاقتلا رظنا)
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 اذذلتم انسح اليترت هلتريو هبتري «'”©اميلثست اوُملَسَو ِهْيَلَع الص اونمآ َنيِذْلا اهي اي 85
 دحلاب .خلإ دمحم انديس ىلع لص مهللا :لوقي مث «ملسو هيلع هللا ىلص هتروص ارضحتسمو

 رتفي الو .ادرفم دمحم دمحم :لوقي وهو باغو «لاحلا هيلع بلغي ىتح ةميظعلا ةبحملاو مزعلاو

 .ءالخلا تيب يف ولو لاح يأ ىلع ةعاس ولو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ركذ نع
 اعير ضرألا يف ©[ رطأ] ال :لاقف ؛كلذ يف هل ليقف ءضرألا يف هقاصبب يمري ال ناكو

 دحأل ام :لاقف ؟لاوحألا هذه كل نيأ نم :هل ليقو ؛ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ركذ عم يرجي

 امو «تيور ىتح تبرشف «ةءولمم اسأك يناقس «ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل الإ ةنم ىلع

 .ةطساو الب ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ذأ هنأ نيعي ؛ىندبو ىسأر ىلع هتببص ىقب

 نافيرش هلأس امل هسفن نع كلذب ربحأ امك ةنيدملاو ةكم الإ ىلصي ال هنأ ركذو

 :امه لاق مث .ههجو رمحاو ةعاس تكسف «ملسو هيلع هللا ىلص امهدجي هيلع امسقأو
 كلذو ؛كلذ قدص ملعأ ىتح هنعبتأل هللاو :لاقف «لجر هعمسف ةنيدملاو ةكمب يلصأ تنك

 ةأضيمل لمخدف ؛ملعلا لزن ىتح هرْثَأ بلطيو خيشلا عبتي لحرلا لعجف ؛ةعمملا موي يف
 لاط املف هيلع أطبأو ءءوضولا تيب نم دجورخ رظنتني اهبابب فقوف «لحرلا هعم لخدف
 لواحي امنيبف .هكيرحت عيطتسي ال لبحلا لثم بابلا اذإف ءلعفي ام رظنيل بابلا عفد هراظتتا
 هللا عطق مهتالص سانلا ىلص :هل لاف .هفلخ ةرهطملا باب نم لحد خيشلاب اذإ هحتف

 ىلع هتأرج ىلع مدنيو بوتيو هيفعتسي هيلإ ردابف ؛هتوعدب باصي هنأ لحرلا فرعف «كدي
 يديف دبالو ناك نإ ءيديس اي :هل لاقف ءكسأر عطق الإو ع حنت :هل لاق .خيشلا

 .نييورقلا حابصم تيز ةقرس ف كلذ دعب هدي تعطق مث «معن :هل لاّمف ءىرسبيلا

 وبأ] يضاقلا هيلع رمو «نييورقلا عماج ةعموص /دنع اموي -هنع هللا يضرح سلجو
 سانلا !لغب اي مق : يضاقلا هل لاقف ءهب نوكربتي سانلاو «يديمحلا "””دحاولا دبع دمحم

 ءلوزعم تنأ :هل لاقو هيلإ خيشلا رظنف «سانلا كروزيو .يلصت ال تنأو نولصي مهلك

 لمج ىلع ديرب هب ءاح .هلزعي هموي نم دغلا ف شكارم نم روصنملا ناطلسلا باتك ءاجف
 .كلذل ناطلسلا هدعأ

 .ةوفصلا نم حيحصتلاو .نمحرلا دبع ديز وبأ :خسنلا عيمج ف (ب) .حرطتأ :س (أ)

 .56 :بازحألا (1)
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 هتبيصم نأ يضاقلا ملعف «ليق ام ىلع دحاو موي يف مايأ ةرشع ةفاسم عطقي ناكو

 هيفعتسي هتيب ف هيلع مهلحدأف ءراغص هل دالوأب ءاشعلا دعب هءاجف «ديحما دبع خيشلا نم

 باتك ءاج مث «ءكئاضقل دودرم تنأ :هل لاقف «هتطخل هدرو خيشلا هلبقف «مهب عفشتسيو

 .هتيلوتب روك ذملا لمحلا ىلع دغلا نم ناطلسلا

 هنيع ًأَمفف هديب ناك حاتفم ابدأ هباحصأ ضعب اموي -هنع هللا يضر- برض

 ىلع هدي عضوف ؛هب ىتأف خيشلا هنع لأسف «هنيع يوادي لجرلا باغف ءاهلحم نم تحرخو
 .اهتحأك تداعو اهنيح نم تئربف «سأب ال :لاقف «هنيع

 برش ىلع اوتيبيو ءامهفيضي نيلحرل ةليل هب وه يذلا قدنفلا ناكس ضعب اعدو
 :لوقي سلجو ؛لعدو بابلا خيشلا مهيلع قد «كلذل ليللا يف اوأيهت املف ءوهللاو رمخلا
 وه اذإف ءسوؤكلا اورضحأو برشلا ىلإ اوداعف ءجرخ مث ؛ةعاس هتداع ىلع هرركي دمحم

 اذإف ,.مهدصقل ةعاس دعب اوداعف جرخ مث «ىلوألاك ةعاس سلجو اويحتساف ,مهيلع لحد

 خيشلا اذه نم اوفاخت الأ :مهنم دحاو لاقف ,نوموالتي اولعجف ؛مهيلع داع اوداع املك خيشلاب

 ارم نأ الإ يه امف ؛برشلا الإ هابحاص ىبأو ,برشلل دوعأ الف انأ امأ ؟مكنع فشاك يذلا

 .برشلا كرتو امهاهن يذلا امهبحاص ملسو ءالتقو امهلتقب رمأف دلبلا مكاحب امهتحيبص

 هيلع ريثك نيد لجأ نم نييورقلا عما ةيراس ف سلاج وهو اموي لحجر هاتأو
 اي :الئاق خيشلا هيلإ تفتلاف ءكلذ نم ءيشب ملكتي الو «نيدلا نم امومهم همامأ سلجف

 ءةرم فالآ ةرشع موي لك ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع ىلصي نيدلا هيلع يذلا ,يخأ
 ىلع لص مهللا /:لوقأ ؟هيلع ىلصأ فيك :هسفن يف لحرلا لاقف .نيدلاو مهلا يفنت اهنإف

 ةدايسلا ءيحأاي :هل لاقف «ةدايسلا ظفلب ئعي ؟دمحم انديس لآ ىلع وأ دمحم انديس

 .نيتمكح هدافأو (2”[نيترم] هفشاكف «نسحأ

 .ىصحت نأ نم رثكأ -هنع هللا يضر- هتاماركو

 جراح ؟؟”يدوانلا هللا دبع يديس نم ابيرق نفدو ءفلأو عبرأ ةنس هللا همحر يفوت

 .نيحح نم :ل ءت (م )0(

 ضورلا عجار) .ةسيجلا باب جراح نفد (لبعتم قوص «يدواتلا ىلعي نب دمحم هللا دبع وبأ (1)

 .(96 :رطاعلا
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 ليلجلا دبع (665)
 ىسسيع دال وأ ةيداب نم هلصأ ,"7جاحلا نب لولح يديسب فرع «ليلحلا دبع

 جاحلا وهو يونعملا هدلاوو هخيش وه امنإو ؛هدلاو الو هابأ سيل هيلإ بسن يذلا جاحلاو
 . 7يتاوتلا يمارلا دمحم

 يف اقرغتسم «ةبيجع قراوخو «ةقداص ةميظع لاوحأ اذ -هنع هللا ىضر- ناك
 حو :لوقي ؛ادرفم هركذي ءدحاو دحاو :لاحلا ءادتبا ف لوقي عةمات ةييغ ابئاغ «ةينادحولا

 هنإ :اضيأ لوقيو «ةرضحلا لهأ نم لولج :لوقي يسافلا نمحرلا دبع يديس ناكو .حو
 .لاوغألا نم لوغ

 ,برغملا ةكرب هنإف لولح اباب ةايح يف هللا اوبلطا :لوقي -هنع هللا يضر- ناكو

 ؛هخيش ىلإ ريشي ءجاحلا نب لولج اباب انأ :لاق «ءلولح تنأ :ليق اذإف ؟انأ نم :لوقيو

 ؛لولج اباب سارضأ يف ةرهوج اي لولج يالوم رصني هللاو «لولح اباب اورصنا :لاق ارو
 .يسأر قوف هتمامع امو

 نأ هتامارك نم رتاوتاممو ءرطاونملا نع اريثك ملكتي -هنع هللا يضر- ناكو

 «ساف ىلع بلغت امل خيشلا نب هللا دبع يالوم هدلو وأ خيشلا دمحم يالوم ناطلسلا

 نم متدحو ام :مهل لاق ؛طارشلا دوعسم يديسو لولج يديس خيشلاب اهلهأ عفشتساو
 !نيئارخلا ءالؤه الإ مكل عفشي

 نع اوعجر امف «ةنس نيعبرأ دحأ اهيف فرصني ال فلدحو «لولج يديس بضغف
 نيخيشلاب عفشتسي لعجف .ههمف نم طوغتي راصف .هتدعم تبلقنا ىتح ناطلسلا

 امك اماع نيعبرأ ةدم مهل سئاس ال ىضوف سانلا يقبو «فوعو «هالبق ىتح امهبغريو
 .خيشلا لاق

 .نالا ىلإ رازي روهشم هربقو «هرادب نفدو «فلأو نيثالثو عبس ةنس هللا همحر يوتو

 :اصقتسالا «50 :ةوفصلا 456 :ليلكإلا ؛86 :رردلا طاقتلا 2269/1 :يناثملا رشن :يف هل مجرت (1)
 .207/1 :ةولسلا 16

 .(7 :شماهلا «152/1 :ةلوصلاو زعلا رظنا) .ساف لام رقتست ةليبق (2)
 185 :رباكألا ةفحت :عحار) .ةسيجلا بابب نفدو ءرشاعلا نرقلا رخاوأ يفوت ءفوصتلا خويش دحأ (3)

 .(244 :دمحألا دصقملا «366 :رطاعلا ضورلا

-511- 



 يواردلا دحاولا دبع (666)

 هللا دبع يديس خيشلا نع ذحخنأ ,دادحلاب فرع دمحم وبأ 0ك ردلا دحاولا دبع

 فس وي هخيش ناك و «دوهشلاو ةرضحلا لهأ نم ايتمالم -هنع هللا يضر- ناك /.«©دادحلا [9

 رمأ ''[دمحم] ناطلسلا غلبو هرمأ رهتشا املو .ىربكلا ةيصوصخلاب هل دهشي يسافلا

 معن :هل لاقف ؟ءايميكلا كدنع نأ اوركذ سانلا نإ :ناطلسلا هل لاق رضحأ املف «هراضحإب

 بضغف هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال :لوقيو ةحبس هل ج رخخأف ,"””اهينرأ] : هل لاف

 يشع خيشلا ماقو ىديدحلا راطف راد ْق هوهلفصف «ديدحلا يف هديفصتب رمأو هيلع ناطلسلا

 امايأ الإ يقب امف «ناطلسلا دعوتف «ةيلبلا كلت نم ينوعد :لاقف ءهرمأب ناطلسلا اوربخأف

 .اجعزم ج رخف ةليلق

 كلو ءاذك ءاذك نيطعأ :ءاعدلا هنم بلط نمل لوقي -هنع هللا ىيضر- ناكو

 .هدي عوطك نيحلا يف هتجاح لان هاطعأ اذإف «كتجاح

 .فلأو نينالثو نامت ةنس هللا همحر قوت

 رشاع نبا دمحأ نب دحاولا دبع (667)
 ةمالعلا «يسافلا رشاع نباب فرع 20غ ييفنألا يلع نب دمحأ نب دحاولا ليع

 تمعتو «قالحألا ةبامد ىلع لاشهوقعمو اهوقنم يف رحبتو «ءىتش مولع ف عرب .ليلجلا

 . مأت عرزرو ءايندلا ْق هداهز و «ةنسح

 دامحإو نيدلاو ننسلا ءايحإ ىلعو مهيلع اصيرح «سانلا ميلعت ىلع ابوؤد ناكو
 وه 06. ملعلا لحاف ,ةثحامملا يف افصنم اعضاوتم «هدي دك نم الإ لكأي ال ,عدبلا

 :هسفنب فرصتيو ءقوسلا نم هجئاوح ءارش رشابيو هديب هرومأ عيمج ىلوتيو ؛هنود

 .لالحلا بلط يف ضرألا ف برضيو
 .اهينملع ل ع م (ب) .ةوفصلا 0 حيحصتلاو .لمحأ : خسنلا ميم“ )ا

 .نمع - سب 6ءتن جر

 .234/2 :ةولسلا «247 :ةعصرملا رردلا «55 :ةوفصلا 281 :رردلا طاقتلا «258/1 :يناثملا رشن يف هل مجرت (1)

 (م1630/ه1040 ةنس قوت .شومامح يلع يديس ةضور برق حوتفلا باب نيفد «بوذحب خيش (2)

 :رظنا) .ةوفصلا بحاص هيلإ بهذي ام سكع «يواردلا دحاولا دبع نع ذأ هنأ ينانكلا ىري
 .(232/2 :ةولسلا «282/1 :يناثملا رشن «230 :رطاعلا ضورلا

 :ليلكألا 291 :رردلا طاقتلا 54/١ : يناثلا رشن 224 :(3139 :مقر .م.خ.م) ةرايم ليذ :عجار (3)

 :ةلاحك مجعم 271/2 :ةولسلا «96/3 :رثألا ةصالخ 59 :ةوفصلا :829 :ناتسبلا راهزأ 441

 .370/2 :ةيركفلا ةكرحلا ؛16
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 هوعو :كلذي هنامز يف درفناو «تاءارقلا مولع يف ىلوطلا ديلا -هنع هللا ىضر- هلو

 ةءارق ركنأو « ”نآمظلا دروم حرش"و ؛هيلع ىشحو :"يربعلا" عم ثحبي مسرلا
 .سانلا فارصنا دنع ماق هوخأ تام املو .مهرضحي ملف «زئانجلا ف سانلا ةداع ىلع نييازحلا

 مهنأل «نيبازحلا عانطصا نم ىيعنم امنإو 20 هلا 1 ل 1 ىلا يذلا امي اي :لامف

 .زئانحجلا نع فلختلا ف رذع مهتءارق :لاقو .نآرقلا ةءارق نودسفي

3 
 يمالملا روزع يدذيس خياشملا خيش نع فوصتلا ةقيرط -هنع هللا يضر- لحأ

 ءاس نع قرشملا يفو .ميعنلا يبأ نباو ءراصقلاو ءيضاقلا نبا نع ,روهشملا بوذحما

 .مهريغو ''[يزعلاو] /ءيروهنسلا

 .فلأو نيعبرأ ةنس هللا همحر يفوت
 .كلذ رو ,00"يئاتنلا ىلع شاوح"و اقلام دش رملا"ك فيلات هلو

 يتايزلا نسحلا نب زيزعلا دبع (668)

 ديز يبأ فراعلاو ءيسافلا ىبرعلا يديس هلاخخ نع ذخأ 27”””[ايتفم] املاع اهيقف -هنع

 هيلع أرق ؛ىلمتلا فسوي نب هللا دبع يبأك اهفيئاشم نع ذخأو شكارمل لحرو .نمحرلا دبع

 ناطلس اهريغو تاعارقلا خيش نع هيف ذحأو قرشملا ىلإ لحر مث .رشعلا تاءارقلا

 .اهريغو يروهجألاو ,يحازملا

 .اننفتم :ك (ب) .يربغلاو :ت قو .يبزعلاو م )0

 "نآمظلا دروم نانملا حتف" وأ ,"نآرقلا مسر ةيفيك ف نآمظلا دروم ليمكتب نالعإلا" :هامس (1)
 .(76 :مقر .ع.خ.م)

 .102 :نارمع لآ (2)

 .423 :مقر ةمجرتلا رظنا زيزع نباب فورعملا يبيجتلا دمحأ نب دمحم (3)

 ةنس سافب رجحلا ىلع عبط ءتيب 314 ف ةموظنم «"نيدلا مولع نم يرورضلا ىلع نيعملا دشرملا" (4)
 .م96-1897/ه4

 .2258 :مقر .م.خ .م اهنم (5)

 121 :رردلا طاقتلا 30/2 :ينانملا رشن 2289 :بولقلا جاهتبا :ْق هل مجرت «ناوطتب رباقملا باب نيفد (6)

 .421 :ةيركفلا ةك رجلا 2279/ | :ناوطت خيرات 4 :مالعالا ا :ةوفصلا 2357 :ريغ نم. مالعإلا

 .ع .خ .م) ةرامغ لابجب لزاونلا نم هيلع تفقو اميف ةراتخملا رهاوجلا" :هامس باتك يف هيواتف عمج (7)

 .( ج66 :مقر
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 .ةءارقلا نف يف فيلآت هلو «"'”ةاكذلا ف روكذملا هلاحخ ةديصق ىلع "حرش" هل

 تاوعدلاو مئازعلا نم هل دج وي امو ءاهلهأو ايندلا يف ادهاز اعرو ناكو

 هك رت مل .هذمفو لالح لام هل عاض هنأ كلذ هلامعتسا يبسف و «نجلا تامادختساو

 الولو ءانتقرحأ اذه اي :هل اولاق نحلا نم ةفئاط كلذ دنع ىأر ناكو ةيلكلاب ايندلا ضفرو

 كانتج املك ءكسأر ىلع فقي -بوذحملا خيشلا نوفصي- اذكو اذك هتفص لحجر

 .ةرم لك يف كسرحي هاندجو ككلهنل

 نيسمخحو سمضح ةنس داهج ربكأو لاح نسحأ ىلع -همحرو هنع هللا يضر- يقوتو

 .كانه ريهش هربقو «ناوطتب فلأو

 يديمحلا دحاولا دبع (669)
 .ةعامجلا يضاق :سافب هقف تيب "7نويديمحلاو 27 يديمحلا دمحأ نب دحاولا دبع

 لئاسمل ارضحتسم هقفلاب املاع -ليق ام ىلع- ناك :”جاييدلا ليمكت" يف لاق

 .امهريغو ريسفتلاو هقفلا ف ءارقإلا ىلع ابوؤد «قالخألا .نسح  "ليلخ حيضوت"

 .ىهتنا «ةسفانم روجنملا خيشلا نيبو هنيبو «ةنس نيثالث نم ديزأ ءاضقلا يلو

 .مهتعافش لبقي ملف «سان هيف عفشتو ءانامز خيشلا نب كلملا دبع ناطلسلا هنجسو

 نجسلا يف هل بتكو «ناطلسلا دنع هل عفشي نأ ىبأف «ناوضر خيشلل هدالوأب ثعبف

 :نيتيبلا نيذهب

 5 اَهلانَأ ُلوقُي ْنَمَو ٌميِعّرلا الإ اوُهّبتت بوطحخلاو لزاونلِلاَم

 / اَهباَوْيَأ نِم م ىحخأ أ تويلا تاو انهقشتت وباثل ٌناَعِعلا قلاف

 وهو ؛ملسو هيلع هللا ىلص هلوسرب لسوتلاو «هللا لبحب كسمتلا ىلع امهيف هضخي

 .هتراشإب لمعو «خيشلا ةحيصن ةمجرتلا بحاص لبقف «قلخلاب قلعتلا كرتو ,مظعألا هللا باب

 .بستحي ال ثيح نم هناحبس هفطل هاتأو هنيح نم جرفلا ءاجف (هبر ىلإ هتمه فرصو

 .ةحفص 120 يف قرزألا يبرعلا ةعبطمم. م1901/ه1319 ماع رجحلا ىلع عبط (1)

 :174/4 :مالعالا ,294 :رونلا ةرجش «96 :ةوفصلا «18 :يلاتشفلا ةيمال 439 :ليلكألا :رظنا (2)
 .361 :ةيركفلا ةكرحلا

 .(70 :ساف تاتويب رظنا) .ةغرو دالب ةجاهنص نم مهو .ديمح نب نم .يديمحلا ةرسأ (3)

 .لماكلا نم (4)
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 هينع هللا ىلص يبئلاب لسوتلا ىلع سانلا ضرحي ام اريثك ناوضر يديس ناكو

 :كلذب دشنيو «هب عفشتلاو ءملسو

 هو سلا مسوركلا اذإوز

 ةسيبلاقلا بز كاز ب ركلا ِنَمَو

 هب ٌمركأ ُدَمَحُم بيبحلا َّوُهَو

 9[:هلوق ةمجرتلا بحاص رعش نمو

 1 د ل

 '”ةلاِئاَس بييخُي نأ الكو اًشاَح ١ سس سا و موكا م

 الماك بأ م ىويم بحل نم
 الئاوأو ارجخاَوُأ ٌمانألا داس

 2 "2 _0- 0 - 03 : م 3 ََ

 ''هيانفك هَءاقب نإف ”[ىحارأ]

 هئانث نسح هاًيحأ ىضقنا اذإف 2 رواق اى

 خيشلاو «قاقزلا باهولا كدبعو «يسيرشنولا دحاولا دبع نع ةمجرتلا بحاص لجأ

 (””تيحخراتلا كرابم

 .مهريعو ميعنلا

 ناك «يديمحلا دحاولا دبع دمحم وبأ هيقفلا سافب ةعامجلا ىضاق :"دئاوفلا" يف لاق

 درو :لاق .اولصفاف باون مكلك :ساف ءاهقفل لوقي ناك ىتح طاسبنالا ريثك «قالخألا عساو
 هنأكف ءسوسب تندرت ةنيدم يديمحلا دمحأ نب دحاولا دبع دمحم وبأ سافب ةعامجلا يضاق

 :هردصو «قئار مظنب الاؤس ىيلالهلا نامثع وبأ بيدألا هيلإ بتكف ءاهتبلط نأش رقح

 ىِقترت لِئاَسَم ىِلاَعْلا ©[كِملع] ىلإ
 رلج صاع 2 و 78 9 1

 | ملكأ غاس له غازوألا يف مكحلا مف

 اضن َدْمَب قوُبْسَمْلَراَح ْلَهَو
1 

 0” ه مد م دة 61 رف © <

 هلصأاو يبيبح اي ل نزوامو

 .لماكلا نم (1)
 .لماكلا نم (2)

 م مه م 2 هرم ري كال ا ا

 © قدصاَو يِدسَمْح اي نهل نطفت

 ؟ قطناف نيِناَجَملا ىتوم يف مكحلا امو

 /؟قَياَم َلاَمكا ماَر ام اذإ ءاعد

 ؟ق م "عاصل' ةَلِق ١ اَمَو 1 0 م

 .كباب :ت 60ج .جرأ :ل يو ,روجأ : .ت(ب)  .مم نم طقاس )ا

 .م1572/ه980 يفوت ءرصتخملا سيردت يف علضتم ظفاح هيقق ءيدومصملا يحراتلا ىلع نب كرابم (3)

 .(290/3 :ةولسلا 246/1 :يناثملا رشن 343 :لينلا 210 :ةآرملا :عجار)

 .ةيتآلا 578 .ص رظنا .ليوطلا نم (4)
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 نئنفتملا

 0 7 سا 3 يلايلا رو 0 سس رج

 اَساو نئن الورمش هنزوامو

 0 3 3 . 80 1 و3 مر

 انرب ذوعا يف مم انل نيبو

 2:5 مآ )و م

 قط َد و ءاوس" عمجب

 قتاف 7 يف نيمختلاو سيلبإ 8

 ملاعلا اهب ةعامجلا خيش هباجأف ءسافل لاؤسلا لمحف «باوحلاا نع ىضاقلا زجعف

 :هصن امخ روجنملا ىابعلا وبأ
 5 س م

 اًهِلْكُأ ةَحاَبِإ ىّلوألا يِف َكْباَرَح
 حا شاّشحلا' 0 8 اذك

 اًيلكأ 15 4
 دعب تا يِكَحَي ام َححَرَو

 ريق يف سا 1 ”ه ا و 19

 6 ىِف َلِيِقْدَقَو

 دوت قوش 0 د

 ْهلْصأَو لاَحب ٌلْمِف هَل "سيلا
 عصب ليلقْلا ىِف "اعاص" َكُعْمَحَو

 اسما عجلري ةببلقاف تئش نِإَو

 #. سور ١5")

 (1!) ىلا نب + عا ها 5 7 م

 3 4 8 )ُ 5 7 و

 قبساف براقعلا [لثم] هحاتحمل
 و

 ققدَو ْمَهفاف "ةييبنتلا
 ١ م

 ُه و

 قفراف ْفُسوُيِل 'يناكلا" يف َكِلْذَو

 1 َقَحلا لصف 000 رييصي

 قطف غولبل لبق ىَري "اج
 قف ٍةَريِبكْلا ناّيصِعب انيِجَو

 قّنَوَو عيِمَجْلا مُكُح ذخف ٌقِيِفي

 قتراف ![ةنالثلا] يِن ماَمإ قاف

 منو جهنأ واول رْمهِب عْوْصُأَو
 قوش ملعللف يفيرصت طباضل

 يل
5 

 ققَحَو ُهْنِزَف حَقف ةكيرختو

 / قفَوُمْلا َدَنِع ِذْوَعلا اَدْبَم سيئا دمت

 .ةاجانملا :ك (ج) .ثيح :ح ءتء((ب)

 ليوطلا نم (1)
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 2 5 ىو د 2-3 و ُ هما ا وا © م

 فاديا ساقي ملعاف ةلعفأب دِماَجج هنم يرذلاف ”ءاوسا 2

7 
 0 -- ةانو
 ةيعاان '[حْدَملابف] القن ةَيِساَوَس ا

 ىلالفلا دمحأ نب دحاولا دبع (670)

 يضر- غرب .اهسردمو اهيتفم شكارم ليزن «' 'يلالفلا فيرشلا دمحأ نب دحاولا دبع
 ده .اردص ةودق .ناسللاو ملقلا حيصف حيصف «ةريثك مولع يف كراشو ؛ ىتش نونف ف -هنع هّللا

 .اححاص الماع اًماع « سرد يلع برزخ شك ارم يثالخ

 5 تك 01 الا ا باب لا

 لاق .هللا ةبحم يدارمف انأ امأ :ثلاثلا لاقو .دلبلا ةموكح ىلوتأ نأ يدارمف انأ امأ : يناثلا

 ىلع راز يذلا انبحاص متف ,خيشلا حيرض دنع نم انعجر املف .هتجاح دحاو لكل هللا ىضقف

 .هضرع انم لك لانو ىدلعب رب و ,هب اندهع رخأ ناكف ماهو ةيربلا لبمتساو ىداف هلل ةبحم

 .يرارجلا يدهم نباو ءنيقسو «ءناوضر يديس نع -هنع هللا يضر- ذحأو

 .يشيفلاو '”يمقلعلا نع قرشملا فو .ربخب نباو «روجنملاو
 1 ايوصلا قىدركللا نمحرلا دبع نب دمحم نب دمحن خيشلا -ملعا هللا ه- اضيأ هزاجأو

 . لمح هدلو اضيأ زاحجأو ,ةئامعستو نايعبس و ناش ةنس يناثلا عيب رب هل اهبتك «يعباتلا

 .قحلابف :ك (أ)

 .166 :ءافرشلا وحرؤم «175/4 :مالعالا .438 :ليلكالا ,(ةقرفتم عضاوم) هتسرهف :يق هل محرت (1)

 .379 :ةيركفلا ةكرحلا ,205/6 :ةلاحك مجعم

 سيفن يداو ىلع روهشم هربق .يجيلملا ىبحي ذيملت ءدمحم وبأ ءيغوغدلا نيساي نبا قلاخلا دبع (2)

 .(222 :فوشتلا عحار) .م1176/ه571 ٍقوت «شكارم يحاونب

 ىلع هللاب بلاغلا هسسأ .نيكاكسلاو رجانجلا يعناصل بسني «فارشألا عماج اضيأ ىمسي (3)

 :رظنا .شك ارم يدوهي يح ضاقنأ

 .39/5 :اصقتسالا -
 - 10ءا/ععلالالم (0م. (11.. م2. 367-68

 ةنسم رصممت يوت ؛ققحت ةمالع خيش «يرهاقلا يمقلعلا يلع نسب نصحرلا دبع نب ميهاربإ (4)
 .(87/3-88 :ةرئاسلا بكاوكلا 2322 :دئارفلا طقل :رظنا) .ما585/ه3

 ةنس قوت ءاباي دمحأو يضاقلا نباو هيبأ نع ذأ روصنملا دمحأ ناطلسلا هبرق «بيدأو هيف (5)
 .(305 :ليلكإلا ,202 :سآلا ةضور :عحار) .م1601/ه9
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 ضعبب مالعإلا" ةامسملا هتسرهف يف ركذ نمم مهريغو «دحاولا دبع نب دمحم نب دمحم هدلوو
 '"7”مالسإلا ءاملع نم هتيقل نم

 نبا مامإلا رحبت ببس نإ :لوقي ناكو ءروصنملا دمحأ ناطلسلا دنع ةتباث ةوظح هلو

 ةفرع نبا هل دلو املف ,ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا رعش نم ةرعشب هيبأ لاصتا مولعلا يف ةفرع

 .هتباحبو هتعارب نم ملع ام هرمأ نم ناكف .همأ عضري نأ لبق هايإ هاقسو ءءام يف اهكح

 .ةعيركلا ةفيرشلا ةرعشلا ةكربب ةيلقعلاو ةيعمسلا ةيعرشلا مولعلاب هترهشو

 .مهريغو .دحاولا دبع ءانبأ دمحأو دمحم هادلوو ءيضاقلا نب دمحأ هنع ذأ

 يدرك روس برقر (اينازلا ىلع ةيقاجل"ةلز
 /ىضاقلا هاجت فارشألا ةبق ف نفدو «ءفلأو ثالث ةنس شكارم.هللا همحر يفوت

 .هّلا مهمحر «ضايع

 .هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع ملسو هللا ىلصو ؛ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 يربابجا مالسلا دبع (671)

 هيبنلا هيزنلا «رثانلا مظانلا «بيدألا سردملا هيقفلا 2 ”يرباحلا رصان نب مالسلا دبع
 .نييورملا عماجب سردو «سافي (3)ةئنانعلا ةسردملاب ةباطنخلا يلو .دهازلا عرولا «بيبللا

 :هنع هللا يضر همظن نمو .ةماعلاو ةصاخلا ةبلطلا هب عفتناف

 " ىَوَناَمِب الك قلخلاَعيِمَج "[يِزاَجُي) ىّونلاَو ّبَحْلا قِلاَق يّبَر ٍةَرِعَو
 رس اَصْراَبْدِإَو يِدْنِع اًهلاَبقإَف  يِيّضُب ةّيدلا اَدلا هِذَهاَمَف
 :اضيأ هلو

 ”يفّرقلا ةَّلاَح اعييضو غفرت ْمَلَو وفرش احخأ سطح ام وبلا ةَراَقَح

 .يزاحب :ت (أ)

 .اهنم ةروصم ةخخسن ىلع رفوتن «يناتكلا ميهاربإ موحرملا ةنازخب ةخخسن اهنم دحوت (1)

 .142 :ةوفصلا «432 :ليلكإلا 2122 :رردلا طاقتلا «33/2 :يناثملا رشن :يف هل محرت (2)

 .ساف ةعلاط ف عقتو .(م1355/ه756) لكوتملاب بقلملا ئيرملا نانع يبأ اهسسؤم ىلإ ةبسن (3)
 .(7/2 :نييورقملا عماج (121 :شماشا 35 :سآلا ةرهز يج :عجار)

 .ليوطلا نم (4)
 .طيسبلا نم (5)
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 نا ةيجتت نجت 0 ا
 .فلأو نيسمخحو تس ةنس هللا همحر قوت

 يقرشلا دمحم نب مالسلا دبع (672)

 لهأ نم -هنع هللا يضر ناك ؟”يرعزلا يقرشلا دمحم يديس نب مالسلا دبع

 لوح ددلا نع يقرشلا دمحم يديس هوبأ كسمأ همأ هب تلمح امل :لاقيو «ةينابرلا ةيانعلا
 .ءايلوألا نيطالس نم هب تلمح يذلا نإ :لاقف ءكلذ يف هل ليقف «رادلا ف اهيلع
 .ةدحاو رادب ناعمتجي ال ناناطلسو

 باحصأ هلو «هيبأ نع ذخأ .نيفرصتملا ءايلوألا رباكأ نم -هنع هللا ىضر- ناكف

 .بيذاحما مهبلاغو نوريثك

 يناقللا ميهاربإ نب مالسلا دبع (673)
 هللا يضر- تاك لا يناقللا ميهاربإ مالسإإلا خيش نب دمحم وبأ مالسلا دبع

 بلاغو ءادهاز اهيزن ناكو «هيبأ مولع ثرو «لضافألا خويشلاو ءاملعلا ءايكذأ نم -هنع
 .ههيشو ثيدحلا ف ناضمرو نابعشو بحجر :رهشأ ةثالث ف هسيردت

 رضحي امنإ ءايصاع ناك ولو نمؤملا نأ هنم تدفتسا امو :"هتلحر" يف ملاس وبأ لاق

 ناك نإو «نيدوسألا نييو هنيب نالوحي امهنإو «نانيه نارينم ناضيبأ ناكلم هحور جورحخ
 ناك ولو ؛هبحاص توم نوكي اهنم ةيمس مسجلا ف ثدحي ءابولا نأ هنم تدفتساو .اًمساف

 يف ةيقابلا ةيمسلا كلتب نوكي امنإ «ةنس ةئام دعب ناك نإو «هتوم نإف تقولا كلذ ىف أرب

 .ىهتنا ءندبلا

 ىلع حرش" هلو .رصم خياشم نم هريغو هيبأ نع /-هنع هلا يضر- ذحخأ

 كلذ ريغ هلو «هيبأل 7"ديحوتلا ةرهوج حرش"و 7"ةيريزجلا

 .ةيوازلا رومأ ىلع امهدلاو ةفالخ لوح يناوزغلا دمحم هيحخأو ةمجرتلا بحاص نيب عارص ثدح (1)
 7 :ةوفصلا :رظنا) .ةيفوص تايصخش ةهدع طصسوت لعب يناثلا حاصل عارصلا مسح لق و

 .(97 :ةيواقرشلا ةيوارلا
 :رونلا ةرجش «416/2 :رثألا ةصالخ 161 :ةوفصلا «432 :ليلكإلا «173 :رردلا طاقتلا :عجار (2)

 .222/5 :ةلاحك مجعم 355/3 :يلكر زلل مإلعألا 4
 .(571/1 :نيفراعلا ةيده) .ديرملا ةيفاكل ديحملا حتتف :هامس (3)

 .(قباسلا عجرملا) .ديحوتلا ةرهوج حرشل ديرملا فاحتإ (4)
 .571/] :قباسلا عجج رمل رظنا (5)
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 .فلأو نيعبسو نامث ةنس هللا همحر قوت

 يلالفلا نمحرلا دبع نب زيرعلا دبع (674)
 املاع اهيقف -هنع هللا يضر- ناك .سراف وبأ '''يلالفلا نمحرلا دبع نب زيزعلا دبع

 لمح و ,قاوسألا تحلصو «هتريس تدمح و لدعف «سافب ةبسحلا يلو .اح اص ايلو اريخ انيد

 يف تاسارف هل ترهظف ءهركنأو ركتملا نع ىهنو .فورعملاب رمألاو 0! لادتعالا] ىلع سانلا
 .هيلع ليمجلجلا ءانثلاو هحالصو هريخب نوجهلي سانلا لازامو «تارهاظ تامارك ه ةقداص كلذ

 .فلأو '”'[نيعستو | تس ةنس هللا همحر ٍئوت
 يلالفلا يلع نب زيزعلا دبع (675)
 ذأ .اهسردمو سافب ةعامجلا ىضاق «ملاعلا هيقفلا :””يلالفلا يلع نب زيزعلا دبع

 يسافلا يبرعلا يديس هركذ .جارسلاو ؛يديمحلاو «روجنملاو ءربجم نبا نع -هنع هللا يضر-

 '7"ةيقاقزلا حرش" يف ةرايم خيشلا ركذ امبسح '”نفيفللا ةداهش يف هفلأ يذلا هفيلأت يف
 .فلأو ةرشع عبرأ ةنس هللا همحر يفوت

 ينارمزلا زيزعلا دبع (676)
 افشقتم اعروتم ادهاز اليلج احخيش -هنع هللا يضر- ناك ””ينارمزلا زيزعلا دبع

 .ةيلاخلا دجاسملا نكسي ءركذلا ريثك ؛هسفنب اراف

 ال ,نينس رشع سافب سلدنألا دجسم نكسو ءشكارم نم هدلوو هلام نع جرح
 هاري نأ لبق هآرف ءاساف ةرسم هدلو دروو .تام هنأ هلهأ نظو .نونذؤملا الإ دحأ هب رعشي

 ماقأف (دامح نب ةعلقل جرخف ءهيف عوجرلا يغبني ال هلل هتكرت ءيش :لاقو ءىفتحاف دلولا
 .فلأو نيعبسو ىدحإ ةنس اهب تامف ةعرد ىلإ عحر مث «ةدم اهب

 . نافبس ة 36 ء.س .م(ب) .لازتعالا نس الا )ُ

 .199 :ةوفصلا ,233 :رردلا طاقتلا :330/2 :يناثملا رشن :446 :يزوحأ سرهف :يف هل مجرت (1)
 .45 :رردلا طافقتلا .135/1 :يناثملا رشن 2330 :ربغ نم مالعإلا .169 :يسويلا سرهف :عجار (2)

 .102 :ةوفصلا
 .(ينامثعلا ةنازخ طوطخم) .ةحفص 18 ف عقي .م40-1641/ه1050 ةنس نابعش 12 ْق هنم غرف (3)

 .ةحفص 416 يف م188|/ه1298 ماع رجحلا ىلع عبط ."قاقزلا ةيمال حرشب قالخلا ميلعلا حتف" (4)
 .443/8 :مالعالا ,248 :ةعصرملا رردلا .122 :ةوفصلا 0119/2 :يناثملا رشن :رظنا (5)

 .ةياجب ىلإ اهنم اولقتتي نأ لبق مهمكحلا ارقم دامح ونب اهذخْتا ءليوط يبأ ةعلق اضيا ىمست (6)
 - 1“ تلم لع ['!وا نت .١ ض١. مم. 490-502.
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 يمزمزلا زيزعلا دبع (677)
 هللا يضر- ناك .يكملا مرحلاب مزمز نذوم «2"يمزمزلا سراف وبأ زيزعلا دبع

 نم لبقم وهو ةرم تقولا هكردأ «نيفراعلا نيقتملا هدابعو ءنيحلاصلا هللا ءايلوأ نم -هنع

 نم هعمسف كانه نذأف ؛ىنم ةبقع ىلعو ؟”بصحملا ىلع ةفرشملا ةينثلا ىلع 20 ىنم ةيحان

 دعبل كلذ نم سانلا بجعف «مزمز ىلع هلحمب نذؤي هنأك ءةكم قاوسأو مارحلا دجسملاب

 كلذك عقت ةماركلا هذه نأ ىكحيو «ةفاسملا كلت نم ناذألا عام ليحتست ةداعلاو «ةفاسملا

 /.ةمداقتم نامزأ نم هنوثراوتيو «مزمز ىلع ناذألا نولتي مهو هفالسأب

 ردق توص لك دعب تكسي ؛تاوصأ ةعبس رجفلا لبق توصي مهنم سيئرلا ناكو
 الإ كلذ هتوص يف لوقي ام مهفي الو .اهرخآ دعب رجفلا عولط نوكيو «ةحرد فصن

 عمس اذإ هتمكحو .مهفلس ضعبل كلذ نقل لادبألا ضعب نأ ىكحيو .مهنيي اهنوثراوتي كئلوأ
 ةالصلا كاردإل اوأيهت تاوصألا كلت ضرألا قافآ لهأ نم مارحلا دجسملاب يلصي نم لك

 .ملعأ لاو ءرجفلا ىلع ممل ةمالع تراصف همامإلا عم اهنم ءيش مهتوفي الو «مرحلاب
 .ملعأ هللاو ءفلأو نيتسو سم ةنس ايح ةمجرتلا بحاص ناكو
 يسافلا يبرعلا نب باهولا دبع (678)

 ةماهفلا ءعرابلا بيدألا هيقفلا ءلضفلا وبأ )5 يسافلا يبرعلا مامإلا نب باهولا دبع

 راصقلا هزاجأو رداقلا دبع دمحم ابأ همع نبا مزالو عهيبأ نع ذحخأ .ققحملا ققدملا «ةكاردلا

 نيعبسو عست ةنس اهب قوت ىتح ساف نطوتسا مئ «ةدم ناوطتب ءاضقلا يلوو .هرغص يف

 عم تابطاخمو «”'ةيركبلا ةيوازلا لهأ اهيف حدم "ةديصق"و «ةريثك تاعطقم هلو فلأو

 425 :ليلك إلا ء153 :رردلا طاقتلا 7/2 :ينانملا رشن 227/2 :ةيشايعلا ةلحرلا :يق هل محجرت (1)

 .259/5 :ةلاحك مجعم «426/2 :رثألا ةصالخ 128 :ةوفصلا

 .(275/12 :ب رعلا ناسل رظنا) .ةكمم. رئب يهو .ةريثك يعن مزامز وأ مزمز (2)

 نم قتشم مسالا لعلو ؛ةيحضألا حبذو ىصحلا يمر كلذ يف ام. جحلا كسانم مهأ هيف ماقت ناكم (3)

 .(30 :راصبتسالا 642/4 :نادلبلا مجعم :عجار) .ئمتلا ةغيص

 «ءابصحلا نم ذوخأم مسالاو «ىنم ىلإ ةبهاذلا قيرطلا راسي يف عقي تارمجلا هيف ىقلت يذلا ناكملا (4)
 .(426/4 :نادلبلا مجعم رظنا) .ةقيقدلا ىصحلا ىهو

 :ليلكإلا ,173 :رردلا طاقتلا 172/2 :يناثملا رشن «404 :بولقلا جاهتبا :يف كلذك هتمجرث رظنا (5)
 .225/6 :ةلاحك مجعم 2324/2 :ةولسلا «169 :ةوفصلا «258 :ناتسبلا راهزأ 44

 .172/2 :يناثملا رشن يف ةديصقلا صن رظنا (6)
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 .يئالدلا يركبلا ركب يبأ نب يقرشلا يديس

 عسا ولا بع (679)

 لاق .ىللاعت هللا ءايلوأ نم يلو وه .سوس يداوب ىسوموب عضوم.'”عساولا دبع
 هيلع يل ترهظو «ةيدمحملا ةعيرشلا جاهنم ىلع هتدجوف «هعم تثدجت و هتيقل دقلو : ىليقعبلا

 .نيمآ هتك ربب هللا انعفن ءنيحلاصلا تارامأ

 يناقرزلا يقابلا دبع (680)

 مامهلا ةمالعلا مل اعلا .مامإإلا هيقفلا «يرصملا يحلاملا (© يناقرزلا فس وي نب يقابلا دبع 1

 .ةيلقنلاو ةيلّقعلا مولعلا يف رحبتملا ءققحملا ةكاردلا .ةودقلا

 حرشو .مهريغو يناقللا ميهاربإو «يسلماربشلاو ءيروهجألا يلع خيشلا نع ذأ
 .ابرغو اقرش ةعفنملا هب تمعو سانلا هلوادت ءالفاح احرش 22" زيلحخ رصتخم"

 ابحم ؛ةكيرعلا لهس «بناجلا نيل «هتلالج ىلع اعضاوتم -هنع هللا ىضر- ناكو

 .ةكربلاو ةماركلا رهاظ «ةبيقنلا نوميم «عبطلا ميرك ءمهل اراَوز ءمهل املسم هللا لهأل

 نوكفلا ميركلا دبع (681)
 ةددشملا فاكلاو ءافلا مضب «نوكفلا ميركلا دبع نب دمحم نب ميركلا دبع

 ةياغ يف] احرش يفيرصتلا ©"يدوكملا مظن حرش" :فيلآت -هنع هللا يضر“ هل
 ةلثمأ ةطساوب ريداقملا فيراصت ىرجأ يذلا هلل دمحلا :هلوأ .بارعإو ىزعم (02ناقرالا

 .م نم طقاس (أ)

 .21 :تالاجر 234 :يليقعبلا بقانم :عجار (1)
 :رردلا طاقتلا «355/2 :يناثملا رشن 9 :ةيدابلا 0 :ٍف هل مجرت ءرصمم ةيكلاملا ءاهقف ريهاشم نم (2)

 (387/2 :رثألا ةصالخ «1628 :نونظلا فشك «275 :ناتسبلا راهزأ «203 :ةوفصلا «8
 .327 :رشتنملا ءايضلا 2117/4 :يماسلا ركفلا 2272/3 :يلكرزلل مالعألا «304 :رونلا ةرجش

 .هعبط رركت دقو .ةحفص 288 يف م1892/ه1309 ماع رجحلا ىلع عبط (3)
 -206/2 :يشايعلا ةلحر :يف هل محرت «ةيرئازحلا ساروألا ةقطنم يف ةعقاولا ةنوكف ةيرق ىلإ ةبسن (4)

 ةرجش «254 :ناتسبلا راهزأ 2141 :ةوفصلا 115 :رردلا طاقتلا «130/2 :يناثملا رشن «0
 .4 :مالعألا 23/6 :ةلاحك مجعم .309 :رونلا

 دعس مساقلا وبأ :عجار) ."فيرعتلاو طسبلا" :ةامسملا يدوكملا ةزوجرأ حرش ف فيطللا حتف (5)
 .(181 .ص (1986 ءتوريب ... .نوكفلا ميركلا دبع : هللا
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 عونو «لالتعاو ةحصو ةكرح نم اهتالاح ريغتب هيلإ اهراقتفا نايب حضوأو «لاعفألا

 ف حاتفنالا حتفو «هيدل راسكنالا رسكو «هيلإ مامضنالا مض ىلإ اهدوجو نيع لاكشأ
 ""[ددحم]" هامس فيلأتو ؛عزتملا فطلو علطملا نسح هيفو .ىهتنا «لالخلاو ةمظعلا ةدهاشم

 ةيلقنلا ةلدألا هيف ركذ «ةديدع سيرارك يف 2”"ناحدلا ناوحخإ روحن يف ؟”[نانسلا]

 هريغو يميهبلا ناويحلا عئابط هنم رفنت ناحدلا نإ» :لاقو .هميرحتب هيف مزجو «ةيلقعلاو

 .«تاناويحلا لقعأب فيك و «لحنلاك

 لهسلا اسك وو «ةرثك قفألا دس 2يسحو ةعبرأ ماع دارج انيلع درو دقو» :لاق

 ىلع ديزي ام يداولا ءام هنم ريغتو ءاهيلع سانلا ربعي يداولا ىلع ةرطنق ناك ىتح لبجلاو
 .«ناخدلاب الإ عفدني ملو ءاملا دقعف ,نارطقلاك راصو ءرهش

 ثيدح ركذ دهاش لك بقع مزتلاو «'ةيمورجلا ىلع فيرشلا دهاوش حرشاو
 ريغو «”"تقولا ءارقف ثداوح ف باتك"و «””يدارجملل "لمحلا حرش"و ءهل بسانم

 .هيلع ىنثأو "بيطلا حفن" يف هركذ دقو "كلذ
 ”ييطمسقلا نازولا دمحم يديس هدلاو نع -هنع هللا يضر- ذأ

 .فلأو نيعبسو ثالث ةنس قوتو

 يسافلا هللا دبع نب رمع (682)

 خيش «ةسورحلا ساف سردم ءانخيش ءصفح وبأ '””يسافلا رمع نب هللا دبع نب رمع
 اوعراستو «تقولا ةبلط هيلع جرختو ةعامج هب هقفت .لوقنملاو لوقعملا ققحمو ةعامجلا
 هنامز دحوأ هنأل ؛هيلع ذحألاب اورخافتو اوسفانتو اوطبتغاو ؛هيلع اومحدزاو ءهنع ذخألل

 .ناسللا :ت(ب) 2 .ثدحم :ن ءس «ح يفو .ددجم :ت ()

 .6329 :مقر .م.خ.م هنم م1616/ه1025 ماع طساوأ هفلأ (1)
 .(151 :قباسلا عجرملا رظنا) .هسفن خيراتلا يف اذه هباتك نم ىهتنا هنأل .ءه1025 باوصلا لعل (2)

 .(قباسلا عجرملا) يدارخما لمج حرش يف يداها حتف (3)
 .(167 :قباسلا عجرملا) .ةيالولاو ملعلا ىعدا نم لاح فشك يف ةياذشا روشنم :هباتك هلعل )4

 .145-152 :قباسلا عجرملا يف هبتك ةحئال رظنا (5)

 .م1636/ه1045 ةنس يفوت «ةنيطمسق عماج ةمامإ ىلوت ,يفوص هيقف .نوكفلا ميركلا دبع نب دمحم (6)
 .(43-44 :نوكفلا ء179/1 :ةيشايعلا ةلحرلا :رظنا)

 .1 :شمافا ,306 :ةيولعلا ةلودلا دهع ىلع ةيبدألا ةايحلا :يف هتمجرت رداصم رظنا (7)
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 .كلذ يف نييبتلاو قيقدتلاو قيقحتلاو لوقعملا ف
 هلل دمحلا :هصن ام ءاعدتسا ىلع (!”ةزاجإلا هحور سلقو هللا همححر انل بتك م

 رمع هيلإ ريقفلا ىلاعت هللا دبع نم ,ملسو هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلص ؛هدحو
 كوميملا ةكربلا ماعلا هيقفلا انديس ىللإ .يساقلا هبلق هللا نيل .يسافلا رمع نب هللا دبع نبا

 .دانمت ام هاطعأو /ءهانعم يف هللا داز ءيسوسلا دمحأ نب دمحم هللا دبع ىبأ ةكرحلاو ىعسلا

 هلل مكيلإ دمحأ ينإو اذه هتايحتو هناوضرو هتاكربو هللا ةمحرو مكتدايس ىلع مالس

 تفرش دقو .هنمم. ةمئانلا نسحو ةيفاعلا ماودو قيفوتلا مكلو انل هلأسأو وه الإ هلإ ال يذلا

 اميمستي نم الو ؛كلذل الهأ تنك امو ؛كباطخ ؟![ليمجي] يردق تعفرو «كبانكب
 دبعلا لعجي نأ لجو زع هللا ىسعو ءاريخخ تننظف ةفاسملا دعب ائيش تعمس كنأ ريغ ؛«كلانه
 .ليلذلا دبعلا هزيجُي نأ هباتك ف بلطي انديس تيأرو .مكتكربب كنظ قفو ىلع لبقتسملا ف

 !اياكرثا ىلإ رحبلا حاتجي وأ

 ىلع كلمح يذلا وه كعبط ىضتقم وه يذلا هللا دابعب نظلا نسح نكلو «بجعلل اي
 لمهأ وأ كبلط درأ نأ نم تيبحتسا دقو ءزيحأ نع الضف زاحأ نأل الهأ تنك امو «كلذ
 ءاهريغو ةيثيدحلا بتكلا نم هتياور نبعو يل حصي ام لك يف انديس تزحجأ دق :لوقأف ءكتبغر

 اهطرشب ةقلطم ةمات ةزاجإ ةيعرشلا مولعلا نم كلذ ريغو ءلوصألاو وحنلاو هقفلا لئاسم ينو
 ريخلا رفص حتتفم ينو .هنمم. هاضر هيف امل عيمجلا قفوي هللاو «هتيعدأ حلاوص هنم الئاس «ربتعمل

 .هنع يضرو هللا همحر هطخو هظفلب ىهتنا .هريخ هللا انفرع 7
 ىلا نونفلا عيمج يف هنامز لهأل اقئاف اعراب «ةماهف '77[ةمالع] هللا همحر ناكو

 .هتق و لهأ اهاطاعتي

 .فلأو ةئامو نينامثو نامث ةنس رخاوأ يف -هب انعو هنع يضرو هللا همحر- ٍقوتو
 . باملا نسح هدنع هللا و «باهولا ميركلا هلل: كما

 ين رطلا داوجلا دبع (683)

 رهزألا ءاهقف نم هتيقل نممو :يشايعلا لاس وبأ لاق ”يرصملا ييرطلا داوحلا دبع

 .م نم هدايز (ب) . .لامجب :م (أ)

 .26 :هتسرهفب كلذك ةزاحإلا صن رظنا (1)

 .84/5 :ةلاحك مجعم 304 :رونلا ةرجش «156 :رردلا طاقتلا ء133/2 :يناثملا رشن :رظنا (2)
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 ديت هلو ةرهزألاب ةاملتلا رئاكأ كرد نسم لخبر وخو. ءقيرظلا ةاونلا درغ انخيق.رمعلل
 .ةريثك لئاسم يف هلئاسر نم ةلمج ىلع ينعلطأ دقو .مولعلا نم ريثك يف ةكراشمو .لاع
 اهضعب ىلع هل تبتك دقو ءاهنم ريثك يف داجأ دقو ء,ثيداحألا ضعب يناعمم.قلعتي اهبلاغ

 يي الا
 /.فلأو نيعبسو ثالث ةنس قوت دقو

 سوسج لودمح نب مالسلا دبع (684)

 ةكربلا ةجحلا ةمالعلا ءانخخويش خيش «('”يسافلا سوسج نودمح نب مالسلا دبع

 .فلأو ةئامو نيرشعو ىدحإ ةنس هللا همحر يثوت .سردملا وصلا ثدحما

 غابدلا زيرعلا دبع (685)
 .غ ابدلاب فورعملا خياشملا خيش «ريبكلا بطقلا فينملا 22فيرشلا زيزعلا دبع

 .فلأو ةئامو نيثالثو نيتنثا ةنس هب انعو هنع ىضرو هللا همحر قوت
 ْد يطمللا عسا ولا دبع (686)

 املاع ناك .هتداقو تقولا ةداس نم .””يطمللا يريرسألا دمحم نب عساولا دبع

 ارباص «مئال ةمول هللا يف فاخي ال ءقحلل الاوق اعضاوتم ءاكسان احصان اعرو ءاهيقف

 .نيكاسملاو لمارألاو ىماتيلا لامث ,ماعطلا معطي اميرك :قلخلا ىذأل المحتم

 .فلأو ةئامو نينامثو سمح ةنس يناثلا عيبر عسات ةليل هللا همحر يفوت
 يجاهنصلا نسحلا نب دحاولا دبع (687)

 ,نيلماعلا ءاملعلا نم -هنع هللا يضر- ناك 2” ىجاهنصلا نسحلا نب دحاولا دبع
 .كلذ ريغو :"ائيدح نيعبرألا"و «"ةلحرلا" :فيلآت هل .نيحلاصلا هللا ءايلوأو

 ثيح قرشملا ىلإ رفاس .يسويلاو ةرايمو .يسافلا رداقلا دبع ن ١ع لحلأ .ساف ءاهشف رايك نم (1)

 .ةيدنجلا يف .ههطارخلا دصق رارحألا كيلمت ةيضقل ضراعم فقوم هل ناك .ءرصم ءاملع نع ذأ

 :ليلكإإلا «306 :رردلا طاقتلا «207/3 :يناثملا رشن :رظنا) .هلتقو هنجس ىلإ ساف مكاحب ادح امث
 .(100/4 :فاحالا «14/2 :ةولسلا «337 :رونلا ةرجش :34/7 :اصقتسالا 5

 باب جراخ نفد .نييغابدلاب فرعت ةيسيردإ ةرسأ ىلإ يمتني .فيرشلا دوعسم نب زيزعلا دبع (2)
 دبع بقانم يف زيربإلا بهذلا" بانك يطمللا كرابم نب دمحأ هذيملت هبقانم يف فلأ .حوتفلا
 173/2 :ءايلوألا تامارك عماج 315 :رردلا طاقتلا ,245/3 :يناثملا رشن :يف هل مجرت "زيرعلا
 .262/5 :ةلاحك مجعم

 .66 :تالاجر - ر(3)
 .190 :ةملاعلا سوس .345 :برغملا خرؤم ليلد :رظنا (4)
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 نم عبارلا لاوزلا دنع تبسلا موي ٍقوتو .فلأو نيثالثو عبس ةنس هللا همحر دلو
 .فلأو ةئامو نيثالثو سمح ةنس رفص

 ينيغرسلا ريبكلا دبع (688)
 ٍثوصلا ريبكلا ملاعلا ءسافب سيردإ انالوم حيرض مامإ ؛(”ٍنييغرسلا ريبكلا دبع

 قو» ةروسب امئاد اهيلصي ناكو ؛ءسافب انك ةدم هءارو حبصلا ةالص انمزال .ليلجلا

 .لاحر نب نسحلا ىلع يبأ مامإلا نعو «يئالدلا يوانسملا نع ذحأ دايما نآرقلاَو

 .فلأو ةئامو نيتسو عبرأ ةنس ةيناثلا ىدامج يف هللا همحر قوتو

 يشيرحلا دمحأ نب يلع (689)
 ةودقلا مهنم ؛ةعامج نع ذأ .يسافلا انخويش خيش 3 يشيرحلا دمحأ نب ىلع

 .فلأو ةئامو نيعبرأو سمح ةنس هللا همحر يفوتو .يسافلا رداقلا دبع دمحم يبأ خيشلا

 يدادشلا يلع (690)

 يف هللا همحر يفوت .ريبكلا سردملا «ةعامجلا ىضاق «ةودقلا هيقفلا «”يدادشلا ىلع

 .فلأو ةئامو نيعبرأو ثالث دودح

 /.هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع ملسو هللا ىلصو ؛ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 يلالحلا كروبي نب هللا دبع (691)
 -هنع هللا يضر- ناك .حلاصلا يلولا ؛ةمالعلا ملاعلا ”يلالحلا كروبي نب هللا دبع

 دمحأو ينادعملا نع ذأ .فوصتم هيقفو ريبك ملاع :ديغرسلا ريبكلا دسخ «يرداقلا دنع (1)

 لهأ نيب عقو يذلا عارصلا دامخإ يف رود هل ناك امك ءءافرشلا عماج ةنامإو ةيطخخ يلو . يعموصلا

 .(340/2 :ةولسلا ؛420 :رردلا طاقتلا (85/4 :يناثملا رشن :عحار) .ليعامسإ نب هللا دبعو سلف

 .1 :ق هروس (2)

 افشلا"و "!طوملا" ىلع حورش هل «عيقبلاب ٍيثوت ثيح قرشلا ىلإ لقتنا .,ثدحمو يكلام هيقف (3)
 :رردلا طاقتلا ,361/3 :ينانملا رشن :رظنا) .ه1045و 1043 ني هتافو خيرات يف رداصملا فلتخت
 مجعم (253/1 :سراهفلا سرهف 2336 :رونلا ةرجش «114 :نيبحملا ةفحت «495 :ليلكإلا 9
 .(258/4 :مالعألا 212/7 :ةلاحك

 ءيلع نب دمحأ :رونلا ةرجش فو ءدمحم نب دمحأ :يوجحلا هبتكي د .همسا مسر ف رداصملا فلتخت (4)

 اهفرع ىلا ثادحألا ف ماه رودب ماق .كراشم ملاع .دمحأ نب ىلع :يزاتلا يدافا دبع دنع امني

 ()4 :يناثملا رشن :رظنا) .سافب قورحلا باب جراخ نفد .يراخبلا شيج - درمت ءانثأ برغملا
 .2(/ 3 :نييورقلا عماج 2195/3 : ةولسسلا 4 :يماسلا ركفلا (56 :روتلا ة ةرجش

 تايفو : :عجار) . .(ةلاله) نلاليإ ةليبق نمض ىليلموتلا ءرشع ةعبسلا يأ "واَرْمُد اس تأ" ةليبق نم (5)

 .(74 :تالاجر «5 :يلالفا
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 سرد .دالبلاو دابعلا هب حلصناو «قئالخلا هب عفتناو «نيرئازلا دوفو هيلع دفتو .ءارقفلاو

 .ةمئار لاثمأو تافشاكم هل .هتماركو هتك رب ترهظو «نيبلا تاذ حلصأو حصن و دشرأو

 .ىصحت ال تامارك هنع رثؤت «موقلا قيرط قو كلذ يف لاع مالكو

 نم نيرشعلاو سماخلا ةعمجلا موي دلوو «فلأو ةئام دعب سمخ ةنس هللا همحر قوتو

 .ملعأ هللاو ءفلأو نيرشعو نينثا ةنس نابعش

 يناتكسلا دمحأ نب هللا دبع (692)

 همحر تام اهبو شكارم ليزن «7نمدجوولا ينانتكسلا نسحلا نب دمحأ نب هللا دبع
 .فلأو ةئامو نيعبرأو )نيش ةنرس هللا

 هيلإ تههتنا «هنامز ديرفو «هرصع ديحو «ةعامجلا خيش (ةمالعلا ملاعلا ءانخخ ويش خيش

 يق مظتتناو ع(مهب قحتلاو ءمهنم راصف حصن و قدصب مهمدخو .هتقو ءالضفو ءاحلصلاو

 كربتو دالبلا هتيص معو ؛سوفنلا هتبيه تألم .بولقلا يف مظعو «هتبترم تلعو «مهكلس
 نب دمحم يديس انخيش هنع ذخأ ؛مهريغو انخخويش نم ةعامج هب جرختو ءاتيمو ايح سانلا هب

 ءاضيأ يشكارملا يلدبع وبأ دمحم نب دمحم يديس انخيشو «ءشكارم ليزن يواردلا هللا دبع

 .نوصحي ال نمث مهريغو «نايسوسلا

 ميهاربإ نب دمحأ سابعلا وبأ مامإلا ةمالعلاو ءفلأو ةئامو سمح ةنس ىفوتملا '””عيسافلا]

 نب دمحم نب دمحأ يديس سابعلا وبأ محخفألا يلولا مامهلا ةمالعلا ملاعلاو ءيسلدنألا راطعلا

 هدلوو /ءيسويلا دوعسم نب نسحلا ىلع وبأ رهدلا ةبوجعأ انديس ريبكلا ةمالعلاو ءرصان

 . يشك ارملا .م (ب) .ط نت ءس نم طقاس )0

 .نليلموت ةيرقب ةيواز ىنب (1)
 .5 :يلالخلا تايفو :يف هتامارك ضعب رظنا (2)
 لالخ «138/5 :لوسعملا :248 :ةليلجلا ةردلا :يف هل مجرت «سيفن يداوب تمدحلوأ ىلإ ةبسن (3)

 .311/8 :مالعألا ,78 :تالاجر .14/2 :ةلوزج
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 .مهب انعفن و مهنع هلل يضر (مهريغو '”نسحلا نب دمحم يديس ةمالعلا

 يرصبلا ملاس نب هللا دبع (693)
 ءنييرصملا انعويش خيش هللا اهفرش ةككم ليزن «2"”[يرصبلا] لاس نب هللا دبع

 ميظع ءردقلا ليلج ءاريبك املاع -هنع هللا يضر- ناك .ةبراغملا انخ ويش خياشم خيشو

 .اطباض انقتم ةقث ءاحلاص ايلو ءادباع اعرو ادهاز اننفتم ءنأشلا

 لبع خيشلا ؛خياشملا نم ةكم مرح هانمقل نمو : هتلحر' ُْق رصان نب ىاابعلا وبأ لاق

 يف هاددجوو .هرادل انبهذد و انب حرفو ,ىلخنلا خيشلاو وه هعم تيقتلا «يكرصبلا مم امس نب هللا

 .رايك تادلجمب ثالث 8 "دمحأ ماماإإلا كتف ةَدَقَع انيأرو هب ةقدجم بتكلاو ,هبتك تيب

 .مولعلا رئاس نم هريغو ثيدحلا ف نيمرحلا
 نمحرلا هللا مسب :”هتزاجإ صنو «هتاعومسمو هتاءورقمو هتايورم رئاس انزاحأو

 انالوم ىلع نالمكألا ناماتلا مالسلاو ةالصلاو «نيملاعلا بر هلل دمحلا «نيعتسن هبو ميحارلا

 .اميلست ملسو .نيعمجأ دبيحصو هلآو دمحم انديسو

 لماكلا ةودقلاو ةمالعلا انديسو انالوم ىلاعت هللا ىلإ ريقفلا ئم سمتلا دقف :دعب امأ

 «يعردلا رصان نب دمحم مالسإلا خيش انديسو انالوم نب دمحأ يديس خيشلا انالوم ةماهفلا

 .مالنسإلا نيوا ود يص ىلا ةتسلا بقتكلا ةياورب هزيجأ نأ ,هفالسأبو هب ىلاعت هللا أانعشنت

 يوري نأو ,نع اعيمج اهيوري نأ هتزحأو «هتّبلط ىلإ تبحأ دقف ؛"كلام طوم" ةياوربو

 نب دمحت نب نيسح خيشلا يعملألا لماكلاو يعذوللا لضافلا خيشلا اضيأ ت زجأ

 .كلذل لهأ عيمجلا نأ ىرأ امل نبع كلذ عيمج يوري نأ ءيعردلا يديعسوبلا ليبحرش نب يلع

 .يرصملا :م ءس ءك (أ)

 :رردلا طاقتلا ,74/3 :يناثملا رشن :رظنا) .م1696/ه1107 ةنس يفوت ءهدلاو نع ذأ .حلاص هيقف (1)
 .(81/3 :ةولسلا 09

 :يلكرزلل مالعألا 95-96 :سراهفلا سرهف :يف هل مجرت ءيرصبلا دمحم نب ملاس نب هللا دبع (2)
 .1295 :سيك رس وجعم «.04

 .18-19 :(5 532 :مقر .ع .خ .م) رصانلا كلملا حتف ف اضيأ ةزاجإلا صن رظنا (3)
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 نع اهريغو بتكلا هذهل يذحأ قمح كلذو كلاسملا نسحأ امهبو انب هللا كلس

 ءيرفعجلا دمحم نب ىسيع خيشلاك «مالعألا ءاملعلا مالسإلا خياشم نم ةلج خياشم

 :ينبابلا نيدلا ءالع نب دمحم مالسإلا خيش مهلجأو ءامهريغو ناميلس نب دمحم خيشلاو
 امهيلإ راشملا نيزاحملا نم لوؤسملاو «فلأو /نيعبس ةنس ةفرشملا ةكم. هترواحمب ماع كلذو
 .ةحلاصلا امهتاوعد نم ينايسني ال نأ

 ىلع انتيمي نأ هلأسنو «للزلاو غيزلا انبنجو «لمعلاو لوقلا حلاصل امهايإو هللا انقفو
 .نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو ؛ملسو هيلع هللا ىلص نيلسرملا ديس ةنس

 ىكملا ءأشنم يرصبلا ملاس نب دمحم نب ملاس نب هللا دبع هناحبس هيلإ ريقفلا هبتك

 رهش نم نيرشعلاو عبارلا ف اررحم ,نيمآ «نيملسملابو هب هللا فطل ءابهذم يعفاشلا ءادلوم

 .فلأو ةئامو نيرشعو نينثا ةنس مارحلا ةجحلا يذ
 يتمستلا دمحم نب يلع (694)

 لاجرلا دارفأو ءايلوألا رباكأ نم -هنع هللا يضر- ناك ؟”يمسنتلا دمحم نب يلع

 رهاظ ءاليلق الإ مهطلاخي الو «ئعي اميف الإ ابناج سانلا كرت .ةدابعو اعروو ادهز

 .ءاش ىتم ءاشي ثيح غلب «ضرألا يطو ةوطنخلا باحصأ نم «تافشاكملاو تاماركلا

 .ارارم كلذ هل دهوش

 يديس ةربقمع نفدو «فلأو ةئامو نيثالثو عبرأ ةنس ةيناثلا ىدامج يف هللا همحر قوت

 .زونمأ ىرق نم ةيرق '”يتشيضخلوألا ةكرب

 .اميلست ملسو هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع ملسو هللا ىلصو ميحرلا نمرلا هللا مسب
 يدوكملا نمحرلا دبع (695)
 ؛مامإلا حلاصلا خيشلا «ديز وبأ "”يدوككملا لاص نب يلع نب نمحرلا دبع

 : يسافلا يوحنلا

 .(82 :تالاجر رظنا) .زونامأ ةليبق نم قوص (1)

 رظنا) .زونامأ ةليبقب تشيض هللوأ ةيرق ىلإ ةبسن «يتشيضحلوألا ناميلس نب دمحأ نب ةكرب (2)
 .(230 :مقر ةمجرتلا

 000 :جاتحا ةيافك 9 :جاهتبالا 2233 :دائارفلا طقل 6 :يسيرشنولا تايفو :يف هل مجرت (3)

 ةيده «249/1 :رونلا ةرجش «4/8 :بهذلا تارذش «83/2 :ةاعولا ةيغب 84/3 :لاجحلا ةرد
 .529/1 :نيفراعلا
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 نبا ةنع لعسني مني : ريبك رخآو (1)"ىللام نبا ةيفلأ" ىلع وهب "حرش "هل

 ةئامالر وحن ني ا 2” ةيمجعلا ظافلألا ببر رغم مظناو 01 (" ةيم ورجلا حرش و ٠ .يراع

 :لوقي اهيفو ؛ ءملسو هيلع هللا ىلص هحدم ف تيب

 © ىَرَولا ريخ ىفطصُملا حادتْما ىَلَع ةروُصقَم اًهنِكَل ةروُصقَم

 َدَح ًالواَهب ىّطخُأ ةِر ريغ ىقلخ حدمب اَهَتْبُشاَم
 ىلا يِداَيألا اولا مه نو ٍةَروُصَقَم يِذ لك [ءالَغ) تَقاَف
 ىَرَداَم ُهَدِفُي مل ٍدَيَرُد ُنِباَو مزاح ريغ دْعْدذَق ٌمزاَحف

 . تيب ةئامعبرأ يف ””فيرصتلا يف ا هلو
 ”ليذلا "نم هيف هدلاو نود ناكو ءوحنلا يف دامح هدلو بأ و «ةئامناثو عبس ةنس يقوت

 نودلخ نبا نقحرلا دبع (696)
 حتفب ,”نودلحخ نب رباج نب دمحم نب نيسحلا /نب دمحم نب دمحم نب نمحرلا دبع [13[4]

 ةماللعلا ديز وبأ مامإلا .دلوملا يسن وت 5 لصألا يليبْسإإلا .يمرضحلا لون هرخخأ ةمجعملا

 .خروملا ظفاحلا

 قمهلا يلاع «ءسلجا روقو ءردقلا عيفر .لصخلا رهاب ءل |ضفلا ليمج ءقلخلا ن * بمساتلس ناك

 غيلب ءظفحلا ريثك «ءثحبلا ديدس ءايازملا ددعتم «ةيلقنو ةيلقع نونف يف امدقتم ؛ شالا يوق

 (*» جح نب لئاو ةيرذ نم «ب ررعلا رخخافم نم 4 2 ”[ةرشعلا] نمسح ءاداوج عطخملا

 .تايقاذك (ب) .كاذل :س «ن م ()

 .ةحفص 332 يف نيءزج ٍف ه1318 ماع سافب رجحلا ىلع عبط (|)

 .تيب 300 نمضتتو «ديرد نبا ةروصقم ننس ىلع ملسو هيلع هللا ىلص يلا حدم يف ةروصقم (2)
 .(145/1-153 :يبرغملا غوبنلا رظنا)

 .زجرلا نم (3)
 م1893/ه0 ماع سافب رجحلا ىلع عبط 3 "فيرصتلا نم لج ام مظن ِق فيرعتلاو طسبلا' :ةانس 4١)

 .ةحفص 232 ل

 :ةيافكلا ا :حيسشوتلا 321717 :ربعلا باتك 69 :جاهتبالا لين ٠ 277/8 :بيطلا حفن : :يق هل محججرت (5)

 ./5 :ةلاحك مجعم 529/١ :نيفراعلا ةيله 7 :رونلا ةرجش غ1[ :بعللا تارلش 22 |١

 .(106/8 :مالعألا :رظنا) .ه50 ةنس ٍقوت «ثيددحلا ةاور نم وهو «ةفوكلا ليزن ءتومرضح نم هلصأ (6)
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 ديع نبا سلاح رضحو (”يشاداولا رباج نبا ثدحملا نع ذخأو «هيبأب بدأت

 عمتناو 0 ىلبألا مزالو 7 يمرضحلا دمحم ىبأو , ”يطسلا ظفاحلا نع ىورو 2 السلا

 .هريو اهناطلس همركأو ,سلدنألا ىلع دروو
 امثك صخلو .هظفح ةرازعو .هكاردإو هتقن ىلع لد «اعيدب احرش "ةدربلا" مح رش

 .باسحلاو قطنملاو هقفلا لوصأ ف فلأو «"رخخفلا لوصحم"و دشر نبا بتك نم
 يذلا روهشملا هخيرات فلأو .ةئامعبسو نينالثو نينا ماع تاضمر ْق سد وتب دلو

 ابيجع ابهذم هيف عرتخاو © "ربريلاو مجعلاو برعلا مايأ ْف ربعلا" هامس روهمجلا هي رحس

 .ملحلاو تالايخلاو تايتاذلا ناسنإلا ضارعأو «موهفملا حيقنتو مولعلا ىلع ثدحتلا نم
 "ةسامحلا"و "تاقلعملا"و "بجاحلا نبا يعرفاو "نيتيبطاشلا"و "نآرقلا" 1

 "دنزلا طقس" و «يبنتملا راعشأ ضعبو «بيبح رعشو
 أرق ريصعلا نب مساقلا يبأو © [ينايحلا] دمحم.هقفتو هريغو هيبأ نع ةيبرعلا لح

 مل (ةياحجي م «ةطان رغ مدق من اهب لقتعاو سافل هج وت مل «سنوتب بتكو "بيذهتلا" هيلع

 هخيرات فنصو «ءارقالل رهزألا عماجلاب ردصتو «ةيكلاملا ءاضق يلوف رصمل لحر مل «سنوتل

 .تادلحم ةعبس يف

 ؛مجعلا ةبلط ةقيرط ركنيو «هريغو يللازغلاك نيمدقألا كلسم هئارقإ ف كلسي ناكو

 .لينلا نص حيحصتلاو .يتايحلا :خسنلا عيمج ْق )0

 ةنس نوعاطلاب يفوت «شاداو نم هلصأ ,ثدحم هيقف «يشاداولا ىسيقلا دمحم نب رباج نب دمحم (1)

 «108/3 :بيطلا حفن «201 :دئارفلا طقل 2116 :يسيرشنولا تايفو :رظنا) .م48-1349/ه9
 .(311 :جاييدلا

 طقل :عجار) .م1348/ه749 ةنس قوت «سنوتب ةعامجلا يضاق «يراوهلا مالسلا دبع نبا دمحم (2)
 .(242 :جاهتبالا لين 0336 :جاييدلا «201 :دئارفلا

 نسحلا يبأو ءريغصلا نسحلا يبأ نع ذأ «ساف خياشم رابك نم ءيطسلا ناميلس نب دمحم (3)

 2243 :جاهتبالا لين :رظنا) .م49-1350/ه750 ةنس يفوت «ةييرعلاو هقفلا يف عرب .يجنطلا
 .(156/4-170 :اصقتسالا

 ةنس سنوتب ٍقوت «يييرملا نسحلا وبأ هبرق .يوحنو ثدحم مامإ ءيمرضحلا نيهملا دبع دمحم وبأ (4)
 .(489/2 :نييورقلا عماج ,227 :غوبنلا :رظنا) .م48-1349/ه9

 يفوت ءسافو شكارك. سرد مث «سافب ذخأ «ملاع هيقف «يناسملتلا يلبالا ميهاربإ نب يلع نب دمحم (5)
 .(304 :ةوذحلا 2244 :لينلا 197/7 :بيطلا حفن :رظنا) .م1356/ه757 ةنس سنوتب

 .ءازجأ 8 يف م1961 ماع نانبلب عبط ءربربلاو مجعلاو برعلا مايأ يف ربخلاو أدتبملا ناويدو ربعلا (6)
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 سدو حالا ةقيرط ىلع ظافلألاب ريبعتلاو نف لك نم بتكلا راصتخا نإ :لوقي

 رصتخم" ىلع (7"يتاعاسلا نبأ عيدب' مدعي ناكو .كلذ ءارو ملعلاو «نيرخأتملا تايد

 .ءاضقلا يف هتيالوو هلزع رركتو .رظن
 نفدو .ةئامنامثو نامث ةنس ناضمر نم نيقب عبرأل ءاعبرألا موي ةأجف ايضاق تامو

 .هيلع هريعو ةفرع نبا باحصأ محدزا سنوتل

 .مهريغو «يطاسبلاو , 7نيمامدلاو 0 ايسلاب «قوزرم نبا مامإإلا هنع نحخأ نمو

 يناسملتلا فيرشلا دمحم نب نمحرلا دبع (697)

 مامإلا ءفيرشلا ىيحي حب يبأب فرعو ,“ ”يناسملتلا فيرشلا دمحم نب نمحرلا دبع

 ةجح اراظن 29 اهنامتإو مولعلا قيقحت ْق تاياآلا نم ناك .ريبكلا ققحللا ,ةمالعلا

 .نطابلاو رهاظلا ءاملع نم نيرسفملا رخخأ .ءافرشلا ملاعو ءاملعلا فيرش

 ؛"بحجاحلا نبا يِلصَأ"و قطنملاو وحنلاو ريسفتلا ينابقعلا ديعس نعو «ةمج امولعو ابتك

 'ملسم حيحص" ناوضر نب مساقلا يبأ نم عمسو «ةيبرعلا ”ىتايح نبا حلاصلا ذاتسألا نعو

 .لينلا نم حيحصتلاو .رشع عباسلا :خسنلا عيمج (أ)

 -49/ه750 ةنس قوت «ققحمو رسفم مامإ ءنيدلا دضع رافغلا دبع نب دمحأ نب نمح رلا دبع (1)

 .(174/6 :تارذش 2102/3 :لاجحلا ةرد «296 :ةاعولا ةيغب :رظنا) .ء.م0

 يفوت .يلوصأ هيقف «يتاعاسلا نباسب فورعلا يدادغبلا يفنحلا بلعث نب يلع نب دمحأ (2)
 .(235/1-735 :نونظلا فشك ,4/2 :ةلاحك مجعم :عجار) .م1295/ه4

 .م1951 ؛ءاضيبلا رادلا ءيجنطلا تيوات نب دمحم قيلعت ءاقرشو ابرغ هتلحرو نودلح نباب فيرعتلا (3)

 تايفو :رظنا) .م1344/ه744 ةنس يفوت «يلوصأ هيقف «نيدلا لامح بقليو «يليسبلا هللا دبع (4)
 .(13 :يسيرشنولا

 يفوت «ةيكلاملا ءاضق يلو «هقفلاو ةيبرعلا يف كراشم ملاع ءيردنكسإلا ٍنيمامدلا ركب يبأ نب دمحم (5)
 .(286/2 :نيفراعلا ةيده .286/2 :لاجحلا ةرد «243 :دئارفلا طقل :رظنا) .م1424/ه827 ةنس

 :ناتسبلا «222 :ةيافكلا «170 :لينلا (89/3 :لاجحلا ةرد ,208-243 :دئارفلا طقل :ْيف هل مجرت (6)

 .251 :رونلا ةرجش 8

 ةنس سافب يفوت «قوزرم نباو ذفنق نبا نع ذخأ «تاءارقلاو وحنلا ف ققحم ملاع ,يلع نب دمحم (7)
 .(237 :ةولجلا ,86 :بلاطلا فرش «223 :دئارفلا طمل 31 :يسيرشنولا تايفو :عجار) .ه78|
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 .هنم بجعتو عرب ىتح دهتجاو ؛هزاجأو ,"افشلا"و
 لوأ ىلع همالكب كيهانو ءاعيمج مولعلا يف ةياغلاو ةيلإلا فراعملا يف ةياهنلا غلبو

 هتيفلأف «هومتدروأ ام ىلع تفقو :هيلع بتك هللا دبع هوخأ هيلع فقو املو ."حتفلا" ةروس

 ةعلاطم دعب «ناقتإلا عدبأب ىنعملا حيحص ''[عاحضوم] ناقتإلاو قيقحتلا دعاوق ىلع اينبم

 .مزخأ نم اهفرعأ ةنشنش كلتو «نيرخأتملا لضافألا ةعجارم يف نيرسفملل ام

 نيرشعلاو سداسلا ىيحي وبأ ةمالعلا فيرشلا انديس قوت :ديفحلا قوزرم نبا لاق

 .ةئامئامتو نيرشعو ةتس ماع رجفلا عم بحر نم
 .هتدمع وعاز نبا سايعلا وبأو «يريداحلاو «يسيفلا هللا دبع يبأك ةعامج هنع ذحأ

 ةروكذم واتفو ءرم امك حتفلا لوأ ىلع عيدب ءالمإ هلو .اساف لخخدو .اريثك هيلع ىنثأو

 رايعملا يف

 يريدابجلا دمحم نب نمحرلا دبع (698)
 هبو «' ”يريداجلا مث ينويدملا /فسوي نب نمحرلا دبع نب دمحم نب نمحرلا دبع

 ءاساف نطقو .ةئامعبسو نيعبسو عبس وأ تس ةنس دلو .تقوملا ملاعلا ءيسافلا ءفرع
 .ازربم الدع اهب ناكو

 عبسلاب أرق ”[ايبوسيح] ايوحن ائرقم اننفتم ناكو «نييورقلا عماج تيقوت يلو
 .مهريغو راخفلا هللا دبع يبأو «يلاورزلا نامثع يبأو «”رمع نبا ىلع

 (9"راونألا فاطتقا"و «29"راهنلاو ليللا تقو ملع يف راهزألا ةضور"ك فيلآت هلو

 ““'[ةفيحصلاو] بالرطسالا ةلآب لمعلا نيب هيف عمج باتكو «"هرصتخمو هحرش"و
 مانألا هيبنت"و ءاباب نيعبرأو نينثا يف لودجلاو باسحلاب لمعلاو «ةرئادلا عبربو «ةيراكشلا
 .ينادلل "ةيناقاخلا حرش رصتخم"و ,"عرقم يبأ زجر حرش"و «"ماعلا مايأ يف ثدحي اميف

 .ةحيفصلا :لينلا يف (ج) .ايباسح :ن ءس (ب) .ايدوم :خ ()

 .84/3 :لاجحلا ةرد 171 :جاهتبالا لين «233 :دئارفلا طقل «36 :يسيرشنولا تايفو :عحار (1)

 .249 :رونلا ةرجش «4/8 :بهنذلا تارذش 2509/1 :نيفراعلا ةيده «83/2 :ةاعولا ةيغي

 ةنس قوت «نييورقلا ةعموص ىلعأب ةماحنر عنص يذلا وهو «ئراقو ئرقم ذاتسأ ءرمع نب دمحم (2)

 .(237/1 :ةوذجلا «277/2 :لاجحلا ةرد (373 :لينلا :رظنا) .م1392/ه4

 .ع ومحب نمض رجحلا ىلع عبط :م1392/ه794 ةنس اهمظن نم غرف (3)

 .عومجب نمض 8796 مقر .م.خ.م (د1588 مقرو (د1596 مقر .ع .خ :ةطوطخم خسن ةدع هنم دجوت (4)
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 .كلذ ريغو « عماوللا رردلا حرش" و ,'طبضلا يف يسيقلا هخيش زجر حرش"و
 .نيثالثو عست ةنس :ليقو «ةئامئاثو نيعبرأو افين يثوت

 .اهريغو هتروصقم يدوكملا نع ىورو «ةحيلم ”ةسرهف" هلو
 ينايرغلا نمحرلا دبع (699)

 ةفرع نبا ةذمالت نع ذحخأ "ةنودملا" ىشحم ,"”يسلبارطلا ينايرغلا نمحرلا دبع

 ف دشر نبا صن ىلع فقي نأ دحأل زوجي ال :لاق هنأ ةفرع نبا نع 0 ””يبغزلا بوقعيك

 .هيلع ركنأف .يمخللا لوقب ذخأي ٠ :ةلأسم

 يعقرلا نمحرلا دبع (700)
 2 محلا دبع

 ءلالع نب ىسيعو «ءيمركعلا هيقفلا نع ذحأ .قلخلا نسح «هقفلاب افراع ءاحخلاص املاع

 سيردتلا يف هل انذاو

 - ةنيع هللا يصر- ناك . يسافلا 060 ٠مبأ ةفدقع" ملخان 4

 رشع مداس ءاعبرالا موي ىحض تاماهبو .هفلس ةلزنم ماشب ةيرق ةعقرب دلو

 هتنا ةهحجأا ولو | ساأف مم] هتزانج ل مانلا مظعو ,ةئامماهو نيسمخح و عست ماع بحجر

 ليذلا نم
 يناواكلا ن نمحرلا دبع (701)

 .ةسانكم نطو «ننفتملا هيقفلا انحخيش :يرزاغ ن :يبا لاق نيد اهاكلا] نما دبع

 امهريغو نيملتلا ضئارف و "ةلاسرلا هيلع تشفمح و اهب سردو

 عمسو .يدوكملاو ؛”يجارجرلا رمعو ؟”يواصغألا بوقعي يبأ نع ذحأ

 لينلا نم حيحصتلاو .يناولكلا :خمسنلا عيمج (ب) .ت نم طقاس )0

 .260 :رونلا ةرجش :224 :ةيافكلا ء171 :جاهتبالا لين :يق هل مجرت (1)
 .ييطنسقلا مساقلا يبأو ةفرع نبا نع ذأ .ناوريقلا ءاضق يلو .ققحم هيقف .ةعامجلا ىضاق (2)

 .448 :ةيافحلا ,349 :لينلا :يف هل
 .225 :ةيافكلا .138/1 :ةلاحك مجعم 509 :لئارفلا طقل :رظنا 03(

 43 :ليلكألا ج2/2 : يشايعلا ةلحر 8 :ةونجلا .294 :ةيافكلا 323 :لينلا ك هل مججرت (4)

 ./2 :نيبورملا عماج 15 : فاحإلا

 .(283 :حيشوتلا .84 :هتسرهف :رظنا) .يزاغ نبا هفصو اذكه .دهاز حلاص هيقف (5)

 :ةوذحلا :رظنا) .م1408/ه810 ةنس فوت .باسحلا يف كراشم ملاع .نييورقلا عماجي بيطح هيقف (6)

 .(62/3 :ةولسلا 9
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 :يمركعلا نع نيلصألا ذعأو «يردغزاتلاب هقفتو «لالع نبا ةعامجلا خيش نع" ةنودملا"'
 . ينابيشلا فس ويو

 .ةئاحماشو نيتس دودح يف قوت

 ينومرقلا نمحرلا دبع (702)
 ىدهاز حلاص /ماع هيقف :يزاغ نبا لاق 02 ينومرهلا مسالا نب نمحرلا دبع

 نب هللا دبعو «يوارغملا ىسيعو «يردغزاتلاو «لالع نباو «يجارجرلا نع ذخخأ .ادج عضاوتم

 يف هترضح «نيتسو ةعبرأ ماع يثوتو «ةئامتامثو دحأ ماع دلو ؛حوتفلا نباو .دمحأ
 . ىهتنا ("ةلاسرلا

 .ىهتنا هفوصتو ملعو ريبخ تيب نم .ءتقؤم نيد ريح «سيئر سردم هيقف :قورز لاق
 يسنوتلا يلودجما نمحرلا دبع (703)
 هنعو ءلوقعملا يف زرب انخيش :يزاغ نبا لاق ,« ”يسنوتلا يلودحملا نمحرلا دبع

 مالكلا يف ام :لوقي ناك هنأ هنع لقنو ء””ىبألا نع ذخأ .هناسل يف لقث ىلع سافب ذخؤي
 داقتعا ىغبنيف .ةيؤرلاو «ةيباستكالا ةردقلاو «ىلاعت همالك ةلأسم :لئاسم ثالث نم لكشأ

 .داوس ام كرتو اهيف قحلا

 يركبلا ثراولا دبع نب نمحرلا دبع (704)
 نب بوقعي نب ] ىيحُي نب ميظعلا دبع نب دمحم نب ثراولا دبع نب نمحرلا دبع

 دبع نب هلل دبع نب ةحلط نب دسحم نب دواد نب ىسيع نب كابعش نب ىبسيع نب 00

 .يركبلا نيدلا يبحم يضاقلا ؛هنع هلل يصر '”ئيدصلا ركب يبأ نب نمحرلا
 ,7ديعلا قيقد نبال "ماكحألا" ظفح «,ةئامعبس و نيناُثو ثالث ءاع ةجحلا يذ يف دلو

 .تن نم طفقاس 20

 :لاجحلا ةرد ,«258 :دئارفلا طقل .294 :ةيافكلا .172 :لينلا .63 :قورز ةشانك :يف هل مجرت )١(

 .275/5 :فاعتإلا 2

 .122 :حيشوتلا .226 :ةيافكلا .172 :جاهتبالا لين :عجار (2)

 فون «ةيوار هيقف ققحم ماع .سنوتب ةيرق ةبآ ىلإ ةبسن ءيتاتشولا يبألاب فورعملا فلح نب دمحم (3)
 .(159 :ناتسبلا راهزأ ,294/1 :لاجحلا ةرد :686/3 :ةيسدنسلا للحلا :رلفنا) .م1425/ه828 ةنس

 .257/ ١ :رونلا ةرجش 5 :حيشوتلا

 .(91/4 :ةنماكلا رردلا 62/6 :ةيعفاشلا تاقبط .162 :دئارفلا طقل :رظنا)
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 ءيسهفقألا لانمجللاو '''مارهب ىلع هقفلا ذمغأو "وحنلا ةيفلأ"و ,"بحاحلا نبا ّيعرف'و
 ناطلسلا هاطعأو جح .نودلخ نباو «يندملا سمشلا نع بانو رصتخملا" يف امهيلع ثحب

 ةوطس اذ ءافيرظ اداوج ناكو .اهلبقي ملف رانيد ةئامسمخح هاطعأف داع مث «رانيد فلأ

 .ةاضقلا يضاق ءاننفتم ءنيسردملا ردص «نيدناعملاب

 .ةثاغامتو نيتسو نامث ةنس ةدعقلا يذ فصن ةعمجلا موي يفوت

 يبلاعنلا دمحم نب نمحرلا دبع (705)
 ,لماعلا ملاعلا ؛مامإلا خيشلا ؛2يرئازملا يبلاعثلا فولخم نب دمحم نب نمحرلا دبع

 نمو ءايندلا نع نيضرعملا ءايلوألا نم ءهب فراعلا هللا يلو ءحصانلا حلاصلا ءدهازلا عرولا

 .نيحلاصلا رايح

 ؛نيأزج يف "بحاحلا نبا يعرف" حرشو «نيرفس يف ”ةيطع نبا ريسفت" رصتخا
 .امهريغو قئاقرلاو ظعاوملا يف لمعو

 متأ لوقنملا يف ىرحتي ؛هلمع نم هيلع بلغأ هتئايد ءحلاصلا هيقفلا انخخيش :قورز لاق

 ىنثأ دقو .فيلآت وذ «ءاملعلا رباكأ نم ءافراع املاع احلاص ناك :ةمالس نبا لاقو .يرحتلا

 .قوزرم نبا مامإلاو «يقارعلا يلولاو ؛يبألاك /احالصو انيدو املع هخويش نم ةعامج هيلع
 ىدتقملا ةمئألا ,ةدع ىقلو «ةئامنامثو نينثا ماع ةياجب لحسدو رئازجلا ةهج نم لحر

 © يسيلغولا نمحرلا دبع باحصأو «سيردإ نب دمحأ باحصأ نم ءاعروو انيدو املع مهب
 دمحم نب ىلعو «7”نسحلا نب ناميلس يلولا هيقفلاو «ينالكملا نامثع نب يلع ظفاحلاك

 ؛ليلخو ينوهرلا فرشلا نع ذأ ؛يكلام هيقف ةاضقلا يضاق «زيزعلا دبع نب هللا دبع نب مارهب (1)

 .(83 :حيشوتلا 101 :لينلا :عجار) .م1403/ه805 ةنس يفوت

 :ةوشحلا 0 :حيشوتلا .04 :عماللا ءوضلا 2265 :دئارفلا طقل 9 :يسيرشنولا تايفو رظنا (2)

 .182/5 :ةلاحك مجعم «532/1 :نيفراعلا ةيده «167 :ناتسبلا راهزأ .84/3-89 :لاجحلا ةرد 6

 ةنس قوت ءَيفم هيقف «ةياجي بونج سيلغو ىلإ ةبسن «يسيلغولا دمحأ نب نمحرلا دبع (3)
 222 :دئارفلا طقل «130 :يسيرشنولا تايفو 287 :بلاطلا فرش :عجار) .م1384/ه6
 .(237 :رونلا ةرجش

 .هيواتف نم اريثك "رايعملا" بحاص لقن ءريبك تفم «يئاجبلا يواوزلا يتالجنملا نامثع نب يلع (4)
 .(274 :ةيافكلا «206 :لينلا :عجار)

 ةنس يفوت .ظفاح ققحم هيقف ؛عيبرلا وبأ يناسملتلا فيرشلا يديزوبلا نسحلا نب ناميلس (5)
 .(105 :ناتسبلا «121 :لينلا ء.142 :يسيرشنولا تايفو :رظنا) .م43-1444/ه7
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 .مهنع ذحأف ”[ئسواقنلا] مامإلاو "7 ىسوم نب ىلعو

 0 :يربغلا ىسيعك ةفرع نبا باحصأ نع ذخأف ةرشع وأ ةعست ماع سنوت لخد مث

 عامشلا دمحأو «يبغزلا بوقعيو «يلزربلاو «هتدمع هيلعو ءيبألا لوقعملاو لوقنملا ملاعو

 ءايحإلا" راصتخا نم اريثكو «يلالبلا ىلع 'يراخبلا" رصم.عمسف قرشملل لحر مث .مهريغو
 .هزاجأو 20 ىقارعلا يلولا ىلع ةمج امولع ذخأو .يطاسبلا سمشلا دنع رضحو هل

 هفلخ يناشلقلا هللا دبع وبأ اذإف سنوتل تعجر مث ءاميظع احتف يل حتفو :لاق

 تملكت اذإف «ثيدحلا ملعب ئقوفي نم ذئموي سنوتب نكي ملو «هتمزالو هعضوم ف ييربغلا
 نيح قوزرم نبا انخيش ىلع اريثك تذخأ مث .قحلاب افارتعا هيورأ ام '””[اولبقو اوتصنأ]

 ريغ دقن ةيارقإ "طرأ هيلع تيتو راس اهب ينوب ركع ست ماع سترتوما
 نع اضيأ -هنع هللا ىضر- ذحأو .ءارقإلا ف يبألاو وه يل نذأو ءانخيش نبا ”يناشلقلا

 .ةيشرق نباو «”يسودبعلا مساقلا «27[يبأ] ظفاحلاو «ينايرغلا دحاولا دبع
 ءةيطع نبا ةدبز هيف ””"ناسحلا رهاوج" هامس نآرقلا ريسفتك :ةريثك فيلآت هل

 نم نيتس بابل هيف "ةنودملا رصتخم"و ؛"رايخألا ةهزنو راونألا ةضور"و ؛ةريثك دئاوزو
 باتكو .هلصح نمل بتك ةنازخ وه :لاق ؛نينس هعمج يف يقب «ةدمتعملا نيواودلا تاهمأ

 نيب عماجلا ةئيضملا راونألا"و ."ملسو هيلع هللا ىلص راتحملا يبنلا تازجعم ف راونألا"

 رختلا" بانيو ء"رردلا طاقنلا بانكو ؛”نيقاصلا ضايرااو هءرنم .يإ "ةفيقللاو ةنيرغلا
 «"بجاحلا نبا حرش'"و ؛"ةرخآلا رومأ يف ةرخافلا مولعلا"و ؛,"تاوعدلاو راكذألا ف قئافلا
 .لينلا نم كردتساو .خسنلا عيمج نم طقاس (ب) 02202 .يساقنلا :ت(أ)

 .نبا :ن .ت ءم يف (ج)

 .(207 :لينلا :رظنا) .م1414/ه816 ةنس يفوت «باسحلاو ضئارفلا يف مامإ ءيئاجبلا ىسوم نب ىلع (1)
 تايفو :عجار) .م12-1413/ه815 ةنس يفوت «سنوتب ةعامجلا ىيضاق «نيربغلا دمحأ نب ىسيع (2)

 .((/3 :ةيسدنسلا للحلا «236 :دئارفلا طقل 7 :يسيرشنولا

 .ييقلبلا لالا دعب رصم ناضق ىلوت «ثدحعم ظفاح مامإ «يقارعلا ميحرلا دبع ظفاحلا كر دمحأ )3

 .(1118 :سراهفلا سرهف 2336/1 :عماللا ءوضلا :عجار) .م1423/ه826 ةنس يفوت
 تايفو :رظنا) .م1445/ه848 ةنس قوت «سنوتب ةعامجلا ىيضاق ءيناشلقلا دمحم نب رمع (4)

 .(793/1 :نيفراعلا ةيده «249 :دئارفلا طقل 2143 :يسيرشنولا

 ةنس يفوت ,ثدحمو ظفاح هيقف ءيسودبعلاب فورعملا يطعم نب ىسوم نب مساقلا وبأ (5)
 .((3 :لاجحلا ةرد 2246 :دئارفلا طقل 1 :يسيرشنولا تايفو :رظنا) .م1434/ه7

 .ءازجأ 4 يف م1905/ه1323 ماع ةيبلاعثلا ةعيطملاب رئازحللاب عبط (6)
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 عماج" /باتك و ؛"دئاوفلا عماج" باتكو ."انيدح نيعبرألا"و :«"كلاسلا داشرإ"و ]418[

 يأ ضعب بارعإ يف ناوخإلا ةفحت "و . حئاصنلا" باتك و ."تادابعلا ماكحأ ف تاهمألا

 دابعلا لاصم يف داشرإلا" باتك و «'زيزعلا نآرقلا بيرغ يف زيربإلا بهذلا"و ."نآرقلا

 '”"هتسرهف" يف اهعيمج ركذ
 نب دمحت ملعلا هنع ذحنأ ؛ةنس نيعست وحن ىلع ةئاغامثو نيعبسو ةتس وأ ةسمخ ماع يفوت

 يسونسلاو فيفكلا قوزرم
 ءاش تو يأ ظقيتسي نأ دارأ نم نأ ارارم اهتبرجو اهتمهأ يلا دئاوفلا نم :لاقو

 َنيِذْلا بيسحفأ# ةيآ ءرطاخ هدعب هل ددجُي ال ثيحب ؛ نابل لاي ايس 1 ق3 ل1

 نمو «هب عوطقم وهو «كشال هاون يذلا تقولا يف هبتي نإف «ةروسلا رخآ ىلإ '” ورك
 أ لِمَعَو ١ اونما ىلا نإ .:همون لنع اريلف «ثيدحلا 6 يلا د ةعاس ةهبتني نأ دارأ

 ىلاعت هلضفب اهيف هبتني هنإف «ةروسلا رخآ ىلإ 03 هوي ةنج ْمُهَل تناك ٍتاَحِلاّصلا

 ةدئاف وهو «ةراختسالا دعب هتبتكو .,تمهلأ امه امهو «ىللاعت هدارأ رمأل هظقيت رركت امكرو

 ليذلا" نم ىهتنا .ةميظع
 يلغايرولا زيزعلا دبع (706)
 «سيئرلا غيلبلا هيقفلا بيطخلا :قورز لاق .دمحم وبأ ”يسافلا يلغايرولا زيزعلا دبع

 .ةريثك رابخأ هل «ىلابي الو مئاظعلا يف هسفنب ىقلي «هنيد يف ابلص «ىلاعت هتاذ يف ادلج ناك

 (00ةقعاص] اغيلب ابيطخخ -هنع هللا ىضر- ناكو .ةئافاثو نينامثو ىدحإ ةنس يفوت
 ل قحلا دبع ىلع مايقلا ناك هدي ىلعو «نامزلا

7 

 .ةعباص 16 5 © سس )0

 .18448 :اهمقر ءسنوتب ةينطولا ةبتكملاب ةححسن اهنم دجوت ."دفاولا ةينغ" :اهامس (1)

 .102 :فهكلا (2)

 ) )3:جوربلا ١١.

 .236 :ةيافكلا 182 :لبلا :رظنا .كابحلا دعب نييورقلا بيطحخ .يلغايرولا ىسوم نب زيزعلا دبع (4)
 عماج 452 :ةواجلا 7 :لاجحلا ةرد .266 :لئنارفلا طقل 0 :يسيرشنولا تايفو

 .504/2 :نييورقلا

 نييساطولا ةبكن ببسب (م1420-1464/ه823-869) ىيرملا قحلا دبع ىلع هتماعزب 'نماف لهأ راث (5)
 ةرد :يف كلذ ليصافت رظنا) .يطوجحلا يلع نب دمحم ةعيابم تمتف .دوهيلا ءارزولا نييعتو
 .(99/4 :اصقتسالا .156/3 :لاجحلا
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 يدعسلا مساقلا يبأ نب رداقلا دبع (707)

 ةدابع :ب دعس ةيرذ نم (( ”ىدعسلا ©" يكلاملا] دمحأ نب مساقلا ىبأ نب رداقلا دبع

 ' .ةكمج ةئامنامتو ةرشع عبرأ ةنس دلو .يراصنألا

 فك .ةصيقن هل ظفح مم ادلسم ءايضاق ايتفم ءايوحُ اهيقف اًحاص الجر ناكو

 .نيناغ ةنس ايضاق تام نأ ىلإ هدعب رصبأ مث .هرصب

 ريسفتلا ىفف . ننفتملا ةمالاعلا .ةأاضقلا ىضاق .نيدلا يح انحخخحيش : ىطويسلا لاق

 هنامز كلامف هقفلا يو ىتياردو هتياور ف ةلحرلا هيلإ ثيدحلا ىفو ىهتيافحخ فاشك

 .فنألا ضورلا نام ة/ ىسهبأ] هسلاجم .همولع سدراد ىر وحنلا لو همالعأ بصانو

 .محب دش رلا قو هرخ ملعلا ىفف .ناسللا اهنع رصقي هنساحم و /«نابك رلا هب تراس هدهزو

 هقفلا 9 خرب .ةعامج و ,ةمالس نباو ,يسافلا 2[ ىفتلا] نم عمو .انيص اريحن أشن

 رابخألاو راعشألاو بدألاو رداونلل ظفحلا ريثك ؛ةرضاحملا هسح ءامهريغو ةيبرعلاو

 يناعملا ريثك .هتسلاجم لمع ال «ءناسللا ىلط ءادج ةرابعلا حيصف .مهاوحأو سانلا مجارتو

 ةرهاقلا لمخدو .مهتسلاجب يف ةبغرلاو ءلضفلا لهأ ةبحمو ءعضاوتلاو ةءارقلاو ةالصلاو
 .اهئالضفب عمتجاو

 .ارارم ديعأو لزع .سفن ةهازنو ةفعب رشابف «" 'يريونلا هللا دبع يبأ دعب ءاضقلا يلو

 حرش هلو هريغو يدوكحملا حرشأ ىلعو : ماشه نبا حيض وت ةيشاحو متي م ةغللاب

  ماشه نبا دعاوق حرشاو . ليلخ رصتخم ةبطخ

 يركبلا نمحرلا دبع نب رداقلا دبع (708)
 "نآرقلا" ظفح .هدجي فرع '”يركبلا ثراولا دبع نب نمحرلا دبع نب رداقلا دبع

 < .نينلا نم حيحصتلاو .رقشألا :خسنلا ا 20ج ع .م نم طقاس (بو) . يملا .م ع وكن 0

 :ةيافكلا 0185 :لينلا +112 :حيشوتلا 261 :دئارفلا طقل 2283/4 :عماللا ءوضلا :يف هل مجرت (1)

 .597/) :نيفراعلا ةيده ,329/7 :بهذلا تارذش :«168/3 :لاجحلا ةرد 0

 طقل :عجار) .م1453/ه857 ةنس فوت .يطاسبلا نع ءاضقلا يف بان .ءيريونلا يلع نب دمحم (2)

 .(163 :ناتسبلا راهزأ «133 :لينلا :255 :دئارفلا

 .2((أ4 :عماللا عوضلا 3 :حيشوتلا .241 :ةيافكلا 6 :لينلا .عجار) .ىقشمد-اب ةيكلاملا ءاضق يلو 03(
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 نبا ىلع ضرعو .اهريغو "لوصألا جاهنم"و ؛"بجاحلا نبا عورف"و ؛"ريشب نبا رصتخم"و
 "ةنودملا" حتفلا يبأو ءيطاسبلاو '”رامع

 "يراخبلا"رجح نبا ىلع أرقو ؛”رهاط خيشلاو 'ةدابع خيشلا نع هقفلا ذحأو

 .ةظفاحلا يوق ناكو .اهريغو ةيبرعلاو .هلوصأو هقفلا يف عربو "أطوملا"و

 عبرأ ةنس فوتو «ةئامامثو نيرشعو عبرأ ةنس نابعش رشع نماث سيمخلا موي دلو
 .ةئامعستو

 تارفلا نب قلاخخلا دبع (709)

 خيشلا ن ع ذحأ .لضفلا لهأ نم (7تارفلا نباب فرع ٠ ؛نيسحلا نب قلاخلا دبع

 ىلع ”[ضحلا ِف] مهضعب غلابو ءاضيأ هريغ نعو ؛"هرصتخم" حرشو هب رهتشاو «ليلخ
 .ايكلام عجر مث .«بهذملا يفنح هنأ رك ذو «هحرش

 يدومصملا لالع نب ىسيع (710)
 ةعامجلا خيش ءاهيضاقو اههيقف «يسافلا يدهم وبأ ومما لالع نب ىسيع

 ناك .هفلؤم ىلع هيف تاكاردتساو «"ةفرع نبا رصتخم ىلع قيلعت" هل "[نييورقلا مامإو]
 .ءاضقلا ىلو ءاعرو ادهاز

 يروقلا هنع ذحأ ءارواشم ةجح ابيطخ ةعامجلا خيش ناك :يزاغ نبا لاق

 .ةعامج ف يبيجتلاو

 .ةئامناهو نيرشعو ثالث ةنس يفوت

 س نم طقاس (ب) .س ؛ت نم طقاس (أ)

 :رظنا) .م1440/ه844 ةنس يفوت .يوحن ثدحم هيقف .يكلاملا يرهاقلا دمحم نب رامع نب دمحم (1)

 .(36/1 :نونكملا حاضيإ «254/7 :بهذلا تارذش «87 :ةاعولا ةيغب

 ٍفوت «يطايمدلا دعب ءاضقلا ىلوت ءثدحم هيقف ءيوحنلا يجرزخلا يراصنألا يلع نب ةدابع نيزلا (2)
 .(258/7 :بهذلا تارذش مجار) .م1443/ه846 ةنس

 :رظنا) .م1452/ه856 ةنس قوت ءيطاسبلاو يسهفقألا نع ذأ ءهيقف «يريونلا دمحم نب رهاطلا (3)

 .(108 :حيشوتلا «120 :نايقعلا مظن
 .110/5 :ةلاحك مجعم 2122 :حيشوتلا :299 :ةيافكلا «178 :لينلا :يف هل محرت (4)
 :يسيرشنولا ا :رظنا) .نييورقلا عماج بيطخ و «ساف <.مم ءطضا دالب هدومصم لإ ةيمسل 5

 :ناتسبلا راهزأ .514 :ليلكألا .502 :ةونجلا «.192/2 :لاجحلا ةرد :242 :دئارفلا طقل 9

 .(251 :رونلا ه هرجش (8
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 زيرح نب ركب يبأ نب رمع (711)
 أرق .زيرح نب ماسحلا يضاقلا ءزرح ريغصت © 7زيَرُح نب دمحم نب ركب يبأ نب رمع

 .يريونلا رهاط خيشلاو .ةدابع نيزلا ىلع هقفلا

 .هيخأ دعب ءاضقلا يلو مث «هيحعأ ءاضق يف يفي ناكو .ةئامنامثو ةرشع عست /ةنس دلو

 (©ينولوطلا يف سردو «ةينوحخيشلا سيردت كرتو ؛هتريس تركشو
 .ةئاغامثو نيعستو نينثا ماع ىلوألا ىدامج يف يفوتو

 يلذاشلا افو دمحم نب يلع (712)

 .ريبكلا فراعلا نبا بطقلا ريبكلا فراعلا «”يلذاشلا افو دمحم نب دمحم نب ىلع

 ف هل نذأ ؛هب ابجعم ناكو ءريثك مظن هل ءنهذلا داح '””[اظقي] ناكو «ةرهاقلاب دلو

 .نيرشعلا نود وهو سانلا ىلع مالكلا
 .ةثامئامتو عبس ةنس تام

 نبا دوهشلا لهأ ؛قالطإلا ىلع ةرئادلا ةطقنو ةقبطلا هجو انديس :بيطلا وبأ لاق
 ءءابآلا يشرقلا ءتاهمألا يراصنألا ءمساقلا ىبأ هنامز بطق نب هللا دبع يب بطقلا

 ةداع مايصو مايق برف «سوفنلل ظح هيف ام ةداعلا :اهنم «ةرثك اهيلع ىتؤي ال ”[همكح]

 ملو قحلا رون دهش نم «هتادابع هيلع تدسف هتداع هتكلمت نمف «ةدابع مانمو ماعط برو

 .همح ري ل نمل هسفن هتمدختسا همدخي

 .عجسلا بورض رئاس نم مجعملا فورح ىلع دلجم هنم ءيجي ءادج ريثك همظنو

 ةروس هأرقأف «بتكملا ف نينس سمخ نباوهو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىأر
 همك خلي نلت نعيش لعو غلاب .ملسو هيلع هللا ىلص هنم اهظفح ىتح ىَحضلاَوإل
 :هيلع هللا تاولص هتيأرف اموي حبصلا تيلص ةنس نيرشعو ةسمخح تلمك املف :لاق .هغسر

 .ناظفقي :ح (ب) .هتمكح :س (آ)

 .197 :لينلا «127 :حيشوتلا 076/6 :عماللا ءوضلا :رظنا (1)
 .وخيش هاقناخ :اضيأ ىمسي :م1355/ه756 ةنس يرمعلا هوخيش نيدلا فيس ريمألا هأشنأ (2)

 .(131/2 :ةرهازلا موجنلا :يدرب يرغت نبا :رظنا) .ةرهاقلا جراخ ةيبيلصلا طخ ,ؤ دجويو

 هل درفأ دقو «ةرهاقلاب نيرصقلا نيب عقيو :م877-579/ه263-265 نيي ام نولولح نب دمحأ هانب (3)
 .(7 :بهذلا تارذش «47 :يراسلا سنأ :عحار) .الماش افصو حيلم نبا

 2162 :ةأرملا ,21/6 :عماللا ءوضلا «206 :لينلا :يف هل مجرت :نييلذاشلا نييئافولا تيب نم (4)
 .727/1 :نيفراعلا ةيده :231/7 :ةلاحك مجعم ,7/4 :مالعالا ,70/7 :بهذلا تارذش
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 :الئاق فيرشلا هردص ىللإ ييمض مل هينسبلاو هعزنف صيمقلا كلذ هيلعو :مئانب تسلو

 :الاعّجرا '#1ثدحف كبَر ةّمعني امو

 © لاَوَعْلا بترلا كَل تَبَجَوْدَقَف لاَجَملا يِف ىَكَلَه َداَّسُْحْلا عد
 2 رم

 لادجلاو 1 ©[لذامختلا] يف مرد فئشكو 1 ةعد يف تنأ معنت
2 

 لاوزلا فوج يف هللا نيعب ديسما) بستشلاا] يتم اذإ

 لّوعلاب ُهَرَه تلاَنْوَنَو سس

 لاَعّبُحْلا يِف ُهَراَدَقِمْنَمِل الإ ٌرَقْهَي ال ”[هللا] ُضشْرَعَو

 / لاخلا لغش يِف ّرْيغلا ّلحخَو 2 يتافتتلا الب يس يَحْلِل هَّحَرَ
 | ْ .اتيب ا ىلع ديزت ةديصق

 يف سيمخلا ةليل يفوتو «نيتسو دحأ ماع مرحلا نم نيرشعلاو يداحلا دحألا ةليل دلو
 .ةئامماع و ةعبس ماع ةجحلا يذ

 :ةئامعيسو نيسمخ و ةتس ماع دلو «نافرعلا ةرئاد ةطقن ءنأشلا ميظع دمحأ هوحأو

 .ةئائامبو ةرشع نا ماع لاوش يف ٍقوتو
 يسافنألا نمحرلا دبع نب يلع (713)
 ؛نسحلا وبأ حلاصلا هيقفلا :قورز خيشلا لاق 27”2[يسافنألا] نمحرلا دبع نب يلع

 نباب اهئرقي ناك :لاق ؛"ةنودملا" ةءارق يف ةعامج هب عفتنا ءسافب سلدنألا عماج بيطحخ

 ءاقستسالا هنم بسِلط .حالصلا نم ميظع بناج ىلع «ةنايدو ةنكسم هيلع بلغي «سنوي

 3 نحص] يف ئيعب هتيأر هب قدصتف ,هدنع اريثك اعرز جرخأ دغلا يفف ف ءاموي مهدعوف

 .رطملاب الإ عجر امف «ىقستسا مث «نيملسملا عم يكبأ نآلا :لاّقف هدجسملا

 .ةئامنامتو نيتس ةنس قوت

 .رحسلا :ن «ت .م يفو :تيحلل 5 كا .لداجتلا :ع()

 .لينلا نم كردتساو .خسنلا عيمج نم طقاس (د) .لينلا نم حيحصتلاو .يسيهفقألا :خسنلا عيمج (ج)

 .]] :ىحضلا )1(

 .رفاولا نم (2)
 .250/3 :لاجحلا ةرد .256 :دئارفلا طقل 476 :ةوذحلا ,277 :ةيافكلا ,208 :لينلا :يف هل مجرت (3)

 .163/2 :ةولسلا .469 :ليلكألا
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 يسانكملا فيرشلا نونم نب يلع (714)

 هيلع تأرق «يكذ ليبن ذاتسأ :يزاغ نبا لاق "7 يسانكملا فيرشلا نونم نب ىلع

 8 رمع نب ىلع ىفملا هيقفلا كردأ .اريثك هنم تدفتساو «قئاثولاو ضئارفلاو ,هبارعإو ”نآرقلا

 .ةباعد هيف تناك و .مهريغو «يريداجللاو لالع نب ىسيعو «يجارجرلا صفح ابأو
 .ةئامنام و نيعبسلا دعب تامو «ةئامعبسو نيعبس ةنس دلو

 يسيل دمحأ نب يلع (715)

 يبأ نع ذأ ”دمحأ نب دمحم ردبلا خأ نبا «"”يسنتلا دمحم نب دمحأ نب يلع
 عماجب '”يجيفاكلاو «””ٍنيمشلاو «”يلاذشملا لضفلا يبأو ءيدبآلاو ءيريونلا مساقلا
 ءاضقلا ىلوتو «ىوتفلا ىلع بتك .ةعامج هب جرف .ءارقإلل ردصتو ءرصمت.هريغو ,نولوط
 .رصمم. سائلا هب ملأت و ماشلاب

 .ةئامتامتو نيعبسو سمح ةنس لاوش عباس يفوتو «ةئامئامثو نيثالثو دحأ ماع دلو

 يروهنسلا يلع (716)

 مث "نآرقلا" ظفح .رصم ةيرقل ةبسن «”يروهنسلا نيدلا رون هللا دبع نب يلع
 نبا يلصأ"و ؛"وحنلا ةيفلأ"و ؛”ةيبطاشلا" ظفح .رهزألا عماج نطقو «ةرهاقلا ىلإ لوحت
 .اهريغو ."بحاحلا

 .451/5 :فاحتإلا ,54 :نوتفا ضورلا «312 :جاهتبالا «473 :ليلكإلا ,277 :ةيافكلا «208 :لينلا رظنا (1)

 .(63 :نوتغملا ضورلا (85 :يتزاغ نبا سرهف :عجار) .سانكم خياشم نم فم هيقف (2)

 .277 :ةيافكلا 2285/5 :عماللا ءوضلا 2141 :حيشوتلا «208 :لينلا :عجار (3)

 :رظنا) .م1412-١| !/ه814 ةنس يفوت «ةيكلاملا يضاق ؛يسنتلا نيدلا لامج دمحم نب دمحأ نب دمحم (4)

 .(137 :نايقعلا مظن :90/7 :عماللا ءوضلا «179 :حيشوتلا
 ةنس يفوت ءرصمو برغملاب سرد «هيقف ةمالع .يراجنلا يلاذشملا مساقلا يبأ نب دمحم نب دمحم (5)

 .(160 :نايقعلا مظن 2247/2 :ةاعولا ةيغب :عجار) .بلحب م146] /ه5
 ةنس قوت «ةيردنكسالاب دلو ءثدحم رسفم .يفنحلا ئيطنطسقلا ىمشلا دمحم نب دمحم نب دمحأ (6)

 .(230/5 :مالعالا ,313/7 :بهذلا تارذش :رظنا) .م1468/ه2

 يفوت ,ثيدحلا ف فيناصت ةدع هل «هيقف ثدحم .يفنحلا ىمورلا دوعسم نب دعس نب ناميلس دمحم (7)

 51/10 :ةلاحك مجعم ,208/2 :نيفراعلا ةيده 2326/7 :بهذلا تارذش :عجار) .م1474/ه9

 .(117/1 :ةاعولا ةيغب

 ةرد 2.269 :دئارفلا طقل «؛5 :عماللا ءوضلا «208 :لينلا ,.130 :حيشوتلا :يف هل محرت (8)

 .737/1 :نيفراعلا ةيده 2258 :رونلا ةرجش 2168 :ناتسبلا راهزأ .251/3 :لاجحلا
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 مساقلا يبأو «يملعلا ىيحيو «يواوزلا ميهاربإو ءيطاسبلاو «يئاجبلا دمحأ نع ذحأ

 نباو «دوجلا يبأو «””يطابنسلا يلولاو ءيسنوتلا ردبلاو «يغارملا هللا دبع يبأو «يريونلا
 هريغو "دضعلا" كانه أرقأو رواجو جحو .رهاطو «نيمشلاو ؛مامهلا نباو « ”يدحما

 .ءالضفلا هيلع محدزا /«ةيكلاملا خيش راصو ءسردو

 .ةئامنامثو نينامثو عست ةنس بحر رشع عسات يقوتو «ةئامنامثو ةرشع عبرأ ةنس دلو

 ءاحصأان ©ءةددق: ءاحلاص اهيقف يروهنسلا انخيش ناك :قورز خيشلا لاق

 اذإ هتيأر ."رصتخملا حرش"و ,"ةيمورجلا ىلع ناحرش" هل .لوصألاو وحنلاب افراع .هقفلل اظفاح
 .نيلماعلا ءاملعلا نم هنأ الإ «هريغل مأ عرول هلعفيأ يردأ الو .هقلح تحت لسغي أضوت

 "ةلاسرلا"و "بالجلا" يف امل عماح هنإ :لوقي هتعمسو «"داشرإلا" هيلع تأرق

 نبا لئاسم"ىقتنا هتدجوف هتلمأتو ءعيمجلا نم امرج لقأ هنأ عم «ةدايزب "نيقلتلا"و

 .ىهتنا ءرهوجلا يف ابلاغ هلئاسم ليصفتو «هررد رهوجو ”بحاحلا

 .ريظن هل نكي مل لمك ول "”رصتخملل" هحرشو
 .مهريغو يقونملا نسحلا وبأو «ريبكلا باطحلاو «يئانتلا سمشلا هنع ذحنأ

 .اميلست ملسو هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع ملسو هللا ىلصو «ميحرلا نمحرلا هللا مسي

 رشاعلا نرقلا

 قومملا دمحم نب يلع (717)

 ,ةقيرط 'يلذاشلا يثونملا ليربج نب فلخ نب اثالث دمحم نب دمحم نب دمحم نب يلع
 ماع ناضمر ثلاث ةرهاقلاب دلو .نيدلا رصان نبا نيدلا رون خيشلا ءنسحلا وبأ فرع هبو

 .ةئامئامتو نيسمخ-و عبس

 .اممكم :ن («س (عم )0

 .ه853 ماع ايضاق نيع «يطاسبلاو رجح نبا نع ذخأ ؛يومألا فيطللا دبع نب دمحم نب دمحم (1)
 .(265 :رونلا ةرجش «274/9 :عماللا ءوضلا «223 :حيشوتلا :عجار) .م1456/ه861 ةنس يوت

 .م1446/ه850 ةنس يفوت «مولعلا نم ريثك ف كراشم ملاع «يدهملا اغبط نب بجر نب دمحأ (2)
 .(121/1 :يلكرزلل مالعألا «132 :ةاعولا ةيغب :رظنا)

 :لاجحملا ةرد «293 :دئارفلا طقل :282 :ةيافكلا 2212 :لينلا «.138 :حيشوتلا :يف هل مجرت (3)
 .11/5 :مالعألا «230/7 :ةلاحك مجعم 2743/1 :نيفراعلا ةيده 2148 :ناتسبلا راهزأ ه3
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 غلا دبعو ””رداقلا دبع نيوحألاو ,2"”عطقألا نبا باهشلاو ءيروهنسلاب هقفتو

 ,””نيصحلا يقتلاو ءيسافنألا نيزلاو «يمويفلا رونلاو «يئاتتلاو ءجارسلاو «نيدلا يقت ينبا
 ظافحلا ةمتاخو «يفريصلا باهشلاو ءفيرش يبأ نبا لامكلاو ,40يرحج وحلا سمشلاو

 نب رداقلا دبع نيزلاو ءيدوهمسلا رونلا دبع فيرشلاو «همزالو يطويسلا نيدلا لالج
 ءيمغيفلا غلا دبع ءارقإلا خياشمو .©0[يهيدلا] ظفاحلاو ؛يوابنسلا سمشلاو ؛(”نابعش
 .مه ريغو مئادلا دبعو

 يلصملا ةفحت"و ءاهرصتخمو "كلاسلا ةدمع" :هقفلا يفف «ةعفان ةديدع فيلاوت هلو

 حيضوت" مث «”"ينابملا قيقحت" مث ؛"ينامألا ةياغ" :"ةلاسرلا" ىلع حورش ةتسو ءاهحرشو
 بلاطلا ةيافك" مث :"ينامحرلا ضيفلا" مث ؛"قيقحتلا صيخلت" مث «"يناعملاو ظافلألا

 :« ليلخ رصتخم حرش"و /«'ةيبطرقلا حرش'و ؛"ةديقعلاو ةبطخلا ىلع ناحرش 'و :"ينابرلا
 مث «'ليلخ ىلع ئراقلا ةنوعم"و :"اثيدح نوعبرأ" :ثيدحلا يفو "ةيبرعلا ف ةمدقم"و
 ٍفو "راهنلاو ليللا راكذأ يف ةاجنلا"و «"يرذنملا بيغرت حرش"و «"ئراقلا ةنايص"
 :تاءارقلا يفو يسونسلا ةديقع حرش"و «"ينازتفتلل دئاقعلا حرش ىلع ةيشاح" :لوصألا
 .اضيأ طخلا فو ؛هيف "ةيادبلا"و "ديوجتلا يف ةياقولاو فاكلا"و ,“”””"[ريسيتلا] يف امج. يفاولا"

 ."رافكلا ةياده"و ؛”حاروألا يف هاح"و ؛"نيفلكملا ةاحو نيرفاسملا داز" :فوصتلا فو
 ةغل ف ليلغلا ءافش" :اهريغو ةغللا فو ”نيرئاسلا لزانم حرش" و « نيدبعتملا ةضوراو

 .ريسفتلا :تا(ب) .يمليدلا :خ ءن «س )ا(

 :رظنا) .م1495/ه901 ةنس قوت «سردم هيقف ؛عطقألاب فرع ءيلع نب فسوي نب دمحأ (1)

 ' .2/(2 :عماللا ع رصلا (66 :حيشوتلا

 .رهاط خيشلاو ةدابع خيشلا نع ذخأ ءضاقو هيقف ملاع ؛يريمدلا دمحم نب دمحأ نب رداقلا دبع (2)

 .(263/4 :عماللا ءوضلا «123 :حيشوتلا :رظنا) .م1490/ه895 ةنس يفوت «ةينوخيشلاب سردم

 :ةيحالصلا ةسردملاب سرد .هيقف مامإ ءيعفاشلا نئصحلا نيدلا ىقتب فورعملا دمحم نب ركب وبأ (3)

 .(621/1 :ءايلوألا تامارك عماج 97 :نايقعلا مظن :عجار) .م76-1477/ه881 ةنس قوت

 ةنس قوت «قورز دمحأ خايشأ نم ؛ةيوار ثدحم ؛يرهاقلا يرجوجلا دمحم نب معنملا دبع نب دمحم (4)
 .(348/7 :تارذش 321/3 :لاجحلا ةرد 2256 :دئارفلا طقل :رظنا) .م1484/ه9

 :ةلاحك مجعم :رظنا) .م1487/ه892 ةنس قوت ,يباسح يضرف «نابعش نبا ىلع نب رداقلا دبع (5)
 .(597/1] :نيفراعلا ةيده 5

 ايح ناك .رجح نبا نع ذأ .ةيوار ظفاح «يعفاشلا يميدلا دمحم نب نامثع نيدلا رخف ورمع وبأ )6(

 .(409 :سراهفلا سرهف «148 :يزاغ نبا سرهف :رظنا) .م1502/ه907 ةنس
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 حرشاو 2 بالطلا دشرم حرش" و «'ةيمورجلا ىلع ةئالث حورش'و .'هرصتخمو ليلخ
 .اهريغو « ناييلاو يتادلل يف ليخدلا حرار ةينوركلا كفاودا

 .ةئامعستو نييالئو عست ةنس رفص عبار تبسلا موي يثوت

 يمليدلا ناميلس نب يلع (718)

 هرهص نع مولعلا ذأ .ةماهفلا ةمالعلا «”يمليدلا نيدلا رون ناميلس نب يلع
 .ةياغلا ىلإ رقفو ةنايدو ددوتو ةنيكس عم «مهفلا يف ةياغ ناكو .هريغو يناقللا رصانلا

 ءبهشأو ؛”هساقلا نبا ةرايزل جرخف ءاعوج هدالوأ هب قلعتي ءيش ال اموي حبصأ

 هنم هفوخ عم اهذخأف ؛ةعرسب ةقرو هل عفد مقلم سرافب اذإف جرخو كانه هللا اعدو

 .اهب عسوتف «ريناند اهيف اذإف ءاهحتفف

 امزالم لزي ملف «يناقللا هرهص ريرقت نم تاريرحت اهيف 'ليلخ رصتخم ىلع ررط" هل
 .ةئامعستو نيعبرأو ةعبس ماع تام ىتح «ةدافإو عروو دهز عم «ملعلل

 يجارجرلا دحاولا دبع (719)
 ريرسأ ةنيدم برق '”ةقفرملاب نون داو نيفد «”يجارجرلا نيسحلا نب دحاولا دبع

 امظن مولعلا ف فيلاوتلا بحاص .ظفاحلا ننفتملا ملاعلا هيقفلا :ىليقعبلا لاق .ةطمل دالبب

 ءاملعلا نئازخخ تكلم دقو ؛مولعلا نم كلذ ريغو ءاباسحو الوصأو ءاوحنو اهقف ءارثنو
 .هب فيرعتلا نع غت هترهش هب هللا انعفنو هنع هللا يضر «هفيلاوتب

 ؛ةميظع ةكرب هل تيأرف «نينس عبرأ ةدم هترواحو ءهحيرض ةرايزل برضأ تنكو

 .ىهتنا هب هللا انعفن

 دمحم نب دواد ناميلس يبأ ةمالعلا ملاعلا ذاتسألا "0"ح رش" نم هصن ام دجور

 «ةفوصتملا /ضعب نع يجارحرلا نيسحلا نب دحاولا دبع هحخيش '””ةديصق" ىلع يلمتلا

 .186 :ناتسبلا راهزأ «136 :حيشوتلا «286 :ةيافكلا «214 :لينلا :يف كلذك هتمجرت رظنا (1)
 نع ذحأ (رصم. يف <لاملا بهذملا رشن نم لوأ وهو ءيك <لام هيقف ؛ .يقيتعلا مساقلا نب نمحرلا دبع (2)

 :146 :بهذملا 2 :رظنا) .ةفارقلا باب جراخ نفدو :م807/ه191 ةنس يفوت ؛كلام
 .(329/1 :بهذلا تارذش

 .6/4 :لوسعملا ,29 :يليقعبلا بقانم .144/3 :لاجحلا ةرد :يف هل مجرت «نون داوب ةعامجلا خيش (3)
 .621 :ةيركفلا ةكرحلا 621 :تالاجر «178 :ةملاعلا هموس «12/2 :ةلوزج لالخ

 .ريرسأ قرش ترمغيتب ةفورعملا يهو :ج ةرط ف (4)
 .1639 :مقر تورهمات ةنازفب هحرش دجوي (5)
 ماع بجر/7 خيراتب اهنم ىهتنا ءاتيب 254 نمضتن .”ةسورعلا" وأ "ةصخلملا" :اهامس )6:

 .264 :مقر ةيبوجحملا .خ.مو 21639 :مقر تورهخمات ةنازنُب ةخسن اهنم .م1427/ه0
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 ؟ءيش يأب :تلقف «يي هللا رفغ :لاقف «هتوم دعب ةايحلا يف [هتيبحأو] الجر تيأر :لاق
 هللا ىلص دمحم ىلع خيشلا ىلصف ءادنسم انسح اثيدح نيثدحما ضعب يلع ىلمتسا :لاقف

 يف انلك انل رفغف ؛هيلع سلحملا لهأ ىلصو ءيتوص تعفرو هيلع انأ تيلصو ؛ملسو هيلع

 :هتزوجرأ ف لاقو .ىهتتنا مويلا كلذ

 "'”(اظ] ةنس بسحر [يز] سيم 2 ليمك [ند] َدْيَعُب سيب ينئام [يف]
 .ةئامئامتو نيئالث ةنس بحجر نم رشع عباسلا سيمخلا موي ف تلمك ا

 يدماحلا دمحم نب يلع (720)

 حصانلا حلاصلا ءلضافلا هيقفلا ءيسيإلا مث ”يدماحلا زيزعلا دبع نب دمحم نب ىلع

 .روهشملا ديعس نامثع يبأ بيدألا دلاو «دباعلا دهازلا عرولا

 .اقأي هللا همحر فوتو «هتقبطو لاله نباك مالعألا ةلجألا نع -هنع هللا يضر- ذأ
 يدماحلا يلع نب نضمحرلا دبع (721)

 وأو هلبق يذلا دلو ءيسيإلا مث ”يدماحلا زيزعلا دبع نب يلع نب نمحرلا دبع
 .ةمج مولع ف نونف اذ ءاظفاح اثدحم اهيقف -هنع هللا يضر- ناك .نامثع يبأ بيدألا

 ريهش ؛ةكربلاو ريخلا ريثك ءادباع اكسان «موقلا مولع ف ةخسار مدق اذ ءاهيزن اعرو

 .ةفرعملاو ملعلا ريزع ةماركلا

 ةعبرأ ماع ةدعقلا يذ نم رشع عباس تبسلا موي -هب انعفنو هللا همحر- قوت
 .ةئامعستو نينامتو

 نب دمحم نب يلع نب نمحرلا دبع انخخيش ؛اتيمو ايح هب كربتملا انخيش :ىليقعبلا لاقو

 هللا مهملع امت.نيلماعلا ءاملعلا نم ناك .دماح نب لبجب ىسيع ئب رجح نم «زيزعلا دبع

 .كلذ ىلع هللا هافوت ىتح ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر ةعاط ف خسار مدق هل

 مدق ءبسنلا نم يزاغلا مساقلب يديس نأ ةقثلا هاكح ام اهنم «ةروهشم هبقانم
 يديس اي كتجاح ام :خيشلا هل لاقف ءارئاز ىسوم نب دمحأ يديس بطقلا خيشلا ىلع

 .هتيحاو :م (أ)

 .254 :عومجملاف "ند" طقن 54 ديعب يأ :"ند" ديعب تيب ىئام ف يأ ؛زجرلا نم (1)

 .582 :مقرلا يف هتمجرت تقبس (2)

 :ةراشبلا «23 :يكومسرلا تايفو ,9-31 :يليقعبلا بقانم 235 :دئاوفلا :يف كلذك هتمجرت رظنا (3)

 .592/2 :ةيركفلا ةكرحلا .20 :تالاجر 2132/2 :ةلوزج لالخ 5
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 ,كدلب يف اهتكرت ةرايزلا نإ :هل لاقف ءىسوم نب دمحأ يديس اي كترايز :هل لاقف ؟مساقلب
 هدي هل دمف !ةكرابملا كدي تاه :خيشلا هل لاقف ؟يديس اي هيف تناك نيأ نم :هل لاقف

 ديسلا يلع نب نمحرلا دبع يديس /:لوقيو هعباصأ دعي لعجو «خيشلا اهضبقف ىنميلا
 دبع يديس كلذكو «ىرسيلا عباصآلل لقتناو ىنميلا هعباصأ ىلع ىتأ ىتح ءديسلا معنو
 ىتم :خيشلا هل لاقو ءاحرف مساقلب يديس بلق ًالمف «ديسلا معنو «ديسلا يلع نب نمحرلا
 .هب ًأدباف ةرايزلا تدرأ

 ناك هنأ يغرتلا فسوي نب دمحم يديس ننفتملا ققحما ذاتسألا انخيش يل ىكحو

 يف هب رفظأ ملو "[رمألا] يلع لاطف :لاق «هتعنو هتمسب هللا ءايلوأ نم ايلو ىري نأ ىنمتي
 يلع نب نمحرلا دبع يديس ةرايزل ؟”جلحرب هللا رمأ ىتح ءاهريغ يف الو شكارم ةنيدم
 ةدئاملا ىلعو «ريعشلا ماعطو ءاشعلاب انوتأف «فايضألا لزنم. هباحصأ انلزنأف «ةلوزج دالبي

 املق ؟ال مأ هلكأ له ركفتأ تلعجف طق ريعشلا ماعط لكآ مل تنكو «خوبطم مامح
 ؛لحرلا اذه ةرايز كدصق :يسفنل تلق مث «توملا نم ساف لهأ نم ُهلكأ ْنَم '””[ملس]
 .ابحرمف تم نإف

 رب يس ييساس رابع يس تاي حر اك ١ تلعجف

 .ريعشلا ماعط نم توملا نم ملسأ ال ينأ نقيتل «ةلاحلا كلت ىلع تومأ يكل «ةلبقلل نمألا
 ْل افاح ىلع اهتدجوف «ْنيطب ىلع تحسمو تظقيتسا مث «يانيع تبلغ تدقر امل مث
 ءليللا رطش دنع تظقيتسا مث ءاضيأ يانيع ئتبلغف .ةمالسلاو ةايحلا توجرف خفتنت

 يل ترهظو ءتحرفو «هللا تدمحف «ررض نم ءيشب كرحتنت مل افاح ىلع ئطب تدجوف

 .لزنملل انعجرو دجسملاب انيلصف «حبصلا ةالصل انجرخ ىتح انمنف ءكلذ دنع خيشلا ةكرب

 :ةحفاصملاو بيحزرلاب اناقلو ءههجو راونأ 7[يل] ترهظ خيشلا انيلع لخد املف
 ام لك نم مكتمالس ىلع هلل دمحلا :لاقو ءانعدو مد ؛حرفلاو ىرشبلاب ههجو ئلم دقو

 :هتيؤر يرمع عيمج يف ىنمتأ تنك يذلا يلولا اذهل يتاقالم ىلع هللا تركشف ءمكيذزي
 يترنمتلا "دئاوف" ف هوحنو .ىهتنا «هللا ءاش ام هنع انذحأو

 .ك نم طقاس (ج) .ك نم طقاس (ب) .نامزلا :خ (أ)

 در ير يبوح عضل نا لا اة اعل نارا

 .(59 :عتمملا رل رظنا) .ىسوم نب دمحا خيشلا
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 تيِقلأ خيشلا ءاح املف ءهب كتفيل ايلا اناكم هيلع مكح نم ضعب هدصرت :لاقو

 .ابئات هءاج من «هنيبو هنيب تلاحف ةميظع صللا ىلع

 يلالمسلا ىزعي نب ورمع (722)

 هعفت «ريبكلا ةمالعلا لماعلا مل اعلا هيقفلا ,ريطلا ةباع نم ,"7يلالمسلا ىرعي نب هرمع

 .نارقألا قافو ؛هقفلاو قطنملا ملع يف عربو ءيزاغ نباك اهمالعأ يقلو ءسافل لحرو .هدلبب
 .ءاهقفلا داقنو ءاملعلا ةذباهج نم راصف «مهنم دافتساو قرشملا مالعأ ىقلو جحو

 .مات دهزو عروو ةنايدو «ةهازنو ةنايصو ةفع يف ءاهنقتم ريغ مولعلا ىطاعتي نأ راغيو
 .ةثامعستو نييالغلا برق ايح ناكو

 يليقعبلا دحأ نب ورمع (723)

 ننفتملا يفملا ةمالعلا لماعلا ىلاعلا هيقفلا :”يليقعبلا ءايركز نب دمحأ نب ورمع

 .ةئامعسست و نيتسو ةعسنت وأ ةينامث نيب أم سافب هللا همحح ر تام .ققحجا

 يك ومجرلا عساولا دبع نب معنملا دبع (724)
 عشاخلا دباعلا حلاصلا هيّقفلا « 'ئيتاغتلا يك ومس لا عساولا ب نب معنملا دبع يا 3 ا

 ءاماوص اماوق اعر و ادهاز ءهدي تاد ةرثك عم افشقتم -هنع هللا يضر- ناك .كسانلا

 .اع وشحن اعضاوتم ءدجهتلاو ةدابعلا ريثك

 .اهعماجي نفدو «ةئامعستو نيعبرأو عبس ماع ةغاغم رجحب قوت :ليق

 يسوسلا هللا دبع نب دايع (725)

 ايلو ردم هللا يصر- ناك 0ك زامت نيفد 7 يسوسلا هللا دبع نب دايع

 عرزلا لضف اذإ .مات دهز يف ءضنئاف مركو .ةيفاص ةقداص لاوحأو «ةنسح ةيبرت هل ءاحلاص

 :7-96 :فارشألا نييبت «17 :يكومجسرلا تايفو :يف هل محرت ؛نييلالمسلا ورمع لآ دج (1)
 .508/2 :نييورقلا عماج :17 :تالاجر :35 :شماهلا 7 :اثيدحو اميلق غيليإ «48/1] :لوسعملا

 38 :دئاوفلا :عجار) .تنادورات يفمو بيطخ «يسيرشنولاو يزاغ نبا نع ذخأ «جفملاب بقلي (2)
 نييبت 18 :تالاجر 189 :ةملاعلا سوس «151/8 :لوسعملا «31 :ةراشبلا «18 :يكومسرلا تايفو
 .7 :فارشألا

 .563 :مقرلا يف هتمجرت تقبس (3)
 :ةراشبلا (62 :ةوفصلا 6 :يك ومر لا تايفو 3 :يليقعبلا بقانم .45 :دئاوفلا :يف هل مججرت (4)

 .25 :تالاجر «28 :شمافا 6 :اثيدحو اهيلق غيليإ .186/3 :ةلوزج لالخ 24/20 :لوسعملا 8

 .تنادورات قرش ملك 35 دعب ىلع ةهبانملا ةليبقب دحجوت (5)
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 كوكص عطق عرزلا تقو ءاج اذإ مث ,ةحاحلا تقو يف سادلل هفلس «هتيواز ماوق نع
 .خبطلا ةنوؤم انومتيفك دقف اوبهذا :نيفلستملل لوقيو ءاهاحمو فلسلا

 لاقف ؛:ةضف نم نيراوس تبيبلا ناقيط ضعب يف دجوف ةرم هراد لخد هنأ هنع ىكحي
 .ءارقفلل امهعفد و امهذحأف .يدي يف امهعضأل ىخأ يل امهعنص :تلاَقف ؟اذه ام :هلهأل

 .مكفئانخ امهب اورتشا :مض لاّقف

 زيزعلا دبع بطقلا نع ؛حالفلا ميركلا دبع ريبكلا يلولا نع -هنع هللا يضر- ذأ
 .يلوزحلا بطقلا نع «عابتلا

 .ةئامعستو نينامثو '"[ىدحإ | ةنس يفوت
 هل ءانثيدحو امّيلق لاحرلا هترايزل دشت «مىلاعت هللا ءايلوأ رباكأ نم :ىليقعبلا لاقو

 .ىسوم نب دمحأ يديس خيشلل رصاعم .تامارك و بقانم

 ,ىسوم نب دمحأ يديس /توم دعب هترايزل لحر هنأ ريدي نب دمحم يديس يل ركذو
 يرطاخ متتسا امف «بارعألا نم يبارعأ اذه :يسفن يف تلق «هتيأرو هتلصو املف :لاق

 ملو ءيداني نم رظنأ تتفتلاف !لحرلا اي اه ءلحرلا اي اه :لجرلاب يداني لعجو ماق ىتح
 ؛هعضوم ىلإ عجر كلذ تلق املف ءيديس اي هلل بئات انأ :هل تلقف ءدحأ يل رهظي

 :لاقف هلل مئاص انآ :هل تلقو «هيلإ ينادان ءادغلا رضح املف «ثيدحلاو ربخلا فنأتساو

 انماعط لكأت نأ دبال :لاقو «يلإ عجرف ,يموص دسفأ نأ ىلع لقثف :لاق هلل انماعط لكأت

 .تلكأو ئبلغف ءسانلا عم

 هللا همحر .رشاعلا نرقلا نم نينامثو ةئالث بحر رهشل نماثلا سيمخلا موي يفوت
 .نيما هب انعفنو

 ينايحلا دمحأ نب يلع (726)

 لصحلا ققحما هيقفلا ءنسحلا وبأ ؛ةعرد ليزن «'”يترنمتلا ينايحلا دمحأ نب يلع
 .عروو دهزو مولعو نونف وذ نأشلا ريبك «ةمهلا يلاع «علاطملا

 .ةعردل عجرو .هتنتف نم برهو عنتماف «كلذل هب يتأف ءشكارم ءاضقل بلوط
 بتر يذلاوهو ءنظأ اميف ةئامعستو نينامثلا دودح يف تام ىتح هب سيردتلا مزالو

 .م نم طقاس (أ)

 43 :دئاوفلا :رظنا) .0) :ينايحللا :تاالاججر لو 008 :ينايمحلا :ةعص رملا رردلا بحاص هبتكا )1(

 .(187/9 :مالعألا «51/7 :لوسعملا 32 :يك وم رلا تايفو
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 .لاله نبا هيقفلا ”لئاسم"

 نيسحح نب هللا دبع (727)

 :نيسحلا فيرشلا ينابرلا حلاصلا يلولا «ْتْحلْصْماَت بحاص ««”نيسح نب هللا دبع
 .هريغو ف ةعلا" بحاص مهيقانم فلأ | نيذلا رطفلا نيع لهأ راغم أ ىب ءافرش نم

 خيشلا باحصأ نم ءىصحت ال هبقانمو ءرهدلا ةبوجعأ -هنع هللا ىضر- ناكو

 .يناوزغلا دمحم يبأ قدس

 وبأ خيشلا رم امل :لاق «سابعلا وبأ خيشلا ىضرلا نثدح :”ةحودلا" بحاص لاق

 ءام ال ةشطعتم ةيلاخن ةيرق يهو ءتحلصماتب 'ميهاربإ يبأ خيشلا حيرضب يناوزغلا دمحم

 نب هللا دبع يديس ىلإ تفتلا ءشك ارم نسم ةئحرم فصن ردق ىلع ؛ةرامع الو اهب
 هنارمع ىيخُي هللا نإو ءكعضوم اذه هللا دبع اي :هل لاقف ,هعم ةعامج نم ناكو ؛نيسح

 ىلع هب نيععتسأ اببس يل لعجا ءيديس اي :هل لاقف] .هب كدلوو كلهأب لزناف ءكيدي ىلع

 الف ءيذؤي ريط لك ىلع مكحلا كل لعج ىلاعت هللا نإ :خيشلا لاقف ,(”نأشلا اذه

 اهنأ ةميقعلا ةأرملا ف ةمكح كل لعج ىلاعت هللا نإو ءباجأ الإ يذؤي ريط كِيلإ /ىعدي

 سانلا كب عفني هللا نإف «ناكملا اذه يف كماقم مزلاف «كدي هتسم اماعط تلكأ اذإ دلت

 ةرقبو يمأو انأ الإ هعم سيلو يدلاو لحتراف :خيشلا دلو سابعلا وبأ خيشلا لاق
 تلقف ءيمأو انأ تشحوتساف ءاهب سينأ ال رفق ةيلاخ يهو ءتحلصماتب انلزنف «ةدحاو

 .ائيش ىشخُي ال ىلاعت هللا ءايلوأ ةلافك يف ناك نم :لاقف !ريرغت اذه :هل

 ناطلسلا لامع ضعب اموي زاتحاف «ةديدع ةدم انمقأو «يفوت يناوزغلا خيشلا نإ مث

 ءةلاض ةرقبلا هذه :هباحصأل لاقف ءاهيعارم ضعب يف ةرقبلا ىأرف ءتحلصمات قيرطب

 - 0ك طقاس )ا(

 .161 :رابخلا ةحنم ,206 :ةأرملا ,2] :دئاوفلا 667 :عتمملا .5 :ةفرطلا .34 :ةفحتلا :يف هل مجرت (1)

 .277/8 :مالعألا :309/2 :ةولسلا ,.48/5-88 :اصقتسالا «326 :رشتنملا ءايضلا
 مب ليعامجسإ ىلإ راغمأ لآ بستتيو «ريبدتلا نسحو ةميكشلا ةوقب زيمتملا خيشلا نعت راغمأ ةملك (2)

 ةرسألا تجدنا داقو عبارلا يرجهملا نرقلا يف رومزأ برق رطفلا نيع ةقطنم. رقتسا يذلا ديعس

 "يملعلا ثحبسلا" ةلمحب) .ءاحلصلاو ءاملعلا نم ةعومجج اهنمض زرب امك .يجاهنصلا اهطسو عم

 .(167-179 .ص 1982 033 :ددعلا

 .(195/1 :مالعألا رظنا) .روهشم يلو (3)
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 .ناطلسلا مدح- اهب بهذ :هل ليق يدلاو اهدقف املف ءشك ارمل اهب اوبهذف

 يبأ نب يلع نسحلا يبأ خيشلا ىوس ادحأ اهب فرعي ال وهو شكارمل بهذف
 لاقف «يردأ ال :هل لاقف ؟لماعلا اذه وه نمو :لاقو ءىرج امب هربخأو هدصقف ؛'”هساقلا
 .كترقب كيلع دريل رفقلا كلذ ف كنكسأ يذلا كحخيش ىلإ بهذا :هل

 املف ء,تحلصماتل عجر مث «هيلع ىكبو خيشلا ربق ىتأو هدنع نم جرف :لاق

 هللاب كتلأس :هل لاقف «ةرقبلا ىلإ رظني هآرف ءاهعم لماعلاو ةرقبلا دجو «بابلا نم جرح

 لعجو «هسرف نع هسفنب ىمرف !معن :هل لاقف ؟ةرقبلا بحاص نيسح نب هللا دبع تنأآ
 ؛يراد يف امئان نآلا تنك :هل لاقف ؟كل ام :يدلاو لاَقف «هلعف نم هيفعتسيو هدي لبقي

 مل نإ هللاو :لاقو يردص ىلع همدق عضو دقو «لولسم فيس هديب اليوط الجر تيأرف
 ؟هفرعأ ال 9ءانأو] وه نيأو :تلقف !ةعاسلا كنحبذأل نآلا نيسح نب هللا دبعل ةرقبلا در
 ؛ئيح نم اهب تئجو ابعرم تظقيتساف «كيتأي هنإف ةعاسلا اذك باب ىلإ اهب جرخا :لاقف

 .كل اهنأ تفرع اهيلإ رظنت كتيأر املف

 يلع در يخيش نإ :هل لاقف نسحلا يبأ خيشلل عجرف ؛ةعاس ينرظتنا :هل لاقف

 .ارورسم هترقبي يدلاو عجرف !يبرعلا كلذ اهيلع /ردقي :نسحلا وبأ لاقف «يترقب
 دقو يدلاو هيقلف ,ميهاربإ يبأ خيشلا ةرايزل هلهأ عم ءاج نسحلا ابأ خيشلا نإ مث

 ءطق دلت ال ةأرما :يل لاقف ؟ميهاربإ يبأ خيشلل كترايز ببس ام :هل لاَمف ءاماعط هل عنص

 نذأ دق رمألا اذه نإ :يدلاو هل لاقف ,خيشلا اذه حيرض ىلإ اهب تئجف «ةيرذلا تدرأو

 تنأو :نسحلا وبأ لاقف «يناوزغلا خيشلا ةلاقمم هفرعف ؟كلذ فيك :لاقف ءيخيش هيف يل

 لفتف «قيقدب يدلاو ىتأف .هب كرمأ ام لعفا :هل لاَمف معن :لاق ؟ج رعألا اذه اي كلذ لعفت

 تلعفف ءاهيلع رطفت ءاثالث ,ةديصع اهنم لعجب اهرم :نسحلا يبأل لاقو ءهسمو اثالث هيف

 نسم يناوزغلا لثم :نسحلا وبأ لاقف ءثلاث مث ءرححآب مث ءدلوب تءاجف ءاهنيح نم تلمح و
 .ةيندللا بهاوملا هذه هدي ىلع ىتأت

 قراوخملا هدي ىلع ترهظو «سانلا هدلصقو «نيسح نب هللا دبع خيشلا تيص رشتنا مث

 هتوعد ةقرو تبتك اذإ ءامهوحنو دارحلاو لاطربلاك يذؤملا ربطلا نأ اهنم ءىصحت ال ىلا

 .ةحودلا نم كردتساو.خسنلا عيمج نم طقاس )0

 .(740 :مقر ةمجرتلا رظنا) .ةدجس يبأب فورعملا «يلاكدلا يئاجنسلا مساقلا يبأ نب يلع (1)
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 زحري ريطلا نإف «كلذ وحن وأ مركلا وأ نادفلا يف '![عفرتو] ةبصق يف لعجو «خيشلا ىلإ
 كلذ ريغ وأ اراشعأ وأ اسامخأ ةثارحلا يف افيظو نولعجي دالبلا كلت لهأ ناكف .هنيح نم

 ةأرما نأ اهنمو .كلذ ببسب ريطلا ررض مهنع هللا عفديف ؛سانلا اهب معطيو ؛خيشلا ةيوازل
 لاق امك ىللاعت هللا ةردقب دلت اهنإف «قيقد نم ةمقل نم خيشلا دي هتسم امم تلكأف ءدلت ال

 .نوصحخي ال فالال كلذ عقو .هخيش

 نم نجرخيل فلحو «ةرم هدالوأ ىلع ريغت خيشلا نأ تحلصمات ةيرق لهأ ينربحخأو

 جرخ املف ءباحس ةعيطق هنأك راط اذإ ءريثك ٌمامَح هتيواز نم ىري ناكو ءتحلصمات

 لهأ ىأر املف «تحلصماتب مامح قي ملو هسأر قوف مامحلا لحترا «هنيمي ربيل الحار خيشلا

 انرذع امف ءتعجر اذإ الإ عحرن ال هللاو :اولاقو «هب اوقحلو مهيلاهأب اوجرخ كلذ ةيرقلا

 .مهعم عحجر مث «ربتعم ريطلا اذه فو
 هنم تدفتساو «تاكرب هل تيأرو .ةخخسار ةبحمو /ةدوم هنيبو يب ب تناك دقلو

 «ىنميلا هلجرب جرعي ناكو «شاعترا هباصأ -هنع هللا يضر- ناكو .هللا دمحلاو تاوعد

 .القتسم اباتك هل اندرفأل راصتعالا اندصق الولو

 نيعبسو عبس ةنس :ليقو «ةئامعستو نيعبسو تس ةنس -هنع هللا يضر- يوت

 سفن ةواخسو امرك و الضف هب كيهانو «دمحأ يديس هدلو فلخو "ةآرملا يف ةئامعستو

 .ةليلج راثآ ةرشعلا نسحو ةسناوملا طسبو راثيإلا يف هلو ,ةمه ولعو ةهازنو
 ِق هترضحو ةليمجلا هلاعفأ 2 ءتركشو] هتبحص '7تدمح و] ةليذم ةهذم هتبحص

 .ةقان نيرشع وحن و ةرقب ىئامو ةاش ةئامعبس ةليلو موي نيب

 نم ىهتنا ءتحلصمانب هيبأ عم نفدو «ةئامعستو نينامثو سمخح ةنس هللا همحر فوتو

 مهنأ ''”راصقلا مامإلا طخب تدحجوو ءراغمأ ىئب ءافرش نم «طيت نم هلصأو "ةحودلا"

 .رطفلا نيع لهأ فرش مسرب دحجوو ءايلاب ل وينيسسح

 .تدهاشو :م )جر .تزحف :م .خ د (ب) .نفدتو :ت )0

 رهازلا ضورلا' :كلذ ف فلأ دقو 0 ا ا ياو ير جب

 فيلأتو «"يلقصلا يبرعلا دمحم بسن ف يلقصلاب جوسنملا جاييدلااو ٠ . رهاط دمحم يديس بسن يف

 .(139-402 :برغملا خرؤم ليلد رظنا) .رهزألا سيردإو هللا دبع نب سيردإ ىلوملا نيمامإلا بقانم ف
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 يسافلا ميهاربإ نب نمحرلا دبع (728)

 . ىلاعت هللا يلو .هبيطخو

لا ملعأ ناكو .ةقيقحلاو ةعيرشلاو حالصلاو ملعلا ني عمم
 مهفرعأو ”ةلاشرلاو سان

 يققحم نم وهف ؛ةلمجلابو .بهذملا بتك رئاسو "ةنودملا" اهب رسفي ناكو ءاهتالكشم
 .مهب ىدتقملا ءاحلصلاو ءالضفلا ملعأو .ءاهمفلا

 هتزانجب سانلا لفتحاو «رشاعلا درقلا نم نيتسو ثاالي وأ نينثا ماع هّللا همح ر قوت

 .هشعن داوعأ اورسك ىتح

 يرغطملا نوراه نب يلع (729)
 يص رد ناك .نسسحملا وبأ ثكاسملت (205 غم .ءاطلاب 20 يرغطملا ىسافلا د وراه نب ىلع

 ةلجأ نم هريغو ىراغ نبا ىلع هقفت .ءالضفلا ءاملعلا رباكأو ءاهقفلا لوحف نم - هنع هللا

1 100 
 نب دمحأ /سابعلا وبأ ناطلسلا رضح و .رشاعلا نرملا نم ةسماخلا ةرشعلا رخآ قوت

 خيش ناكو .هب اكربت هشعن داوعأ اوبهنو ءاهب سانلا لفتحاو «هتزانج يساطولا دمحم

 .هب عفن و هللا همحر «لاحرلا هيلإ دشت ةعامجلا

 افين يزاغ نبا مزال ءايضرف اذاتسأ ابيطخ ايتفم اهيقف ناك ءانخيش :روجنملا لاق

 ملعلا ةنازخن هل ليق ىتح ةمج امولع '"[هل لصحو] ؛هسورد ئراق وهو «ةنس نيرشعو
 عيمجو «تارم رشع يراخبلا"و .ةمتخ نيرشع هيلع متحو .عبسلا هيلع عمج .هنونف ةرثكل

 ءيسيرشنولا نع ذحأو .ةماع ةزاجإ هزاجأو .هتايح يف "ةنودملا" ارقأو ءنونفلا بتك

 .هنع لمح :م ()

 9 :ةأرملا ء1] :ةفحتلا «56 :روجنملا سرهف :ْف هل مجرت «يئارتشملا ميهاربإ نب نمحرلا دبع (1)

 .89 :ءافرشلا وحرؤم .176 :لينلا .,304 :دئارفلا طقل ,.97/3 :لاجحلا ةرد «56 :ةحودلا

 :لاجحلا ةرد .298 :دئارفلا طقل «51 :ةحودلا .40 :روجنملا ةسرهف :يف اضيأ هنمجرت رظنا (2)
 .349 :ةيركفلا ةكرحخلا 89 :ءافرشلا وحرؤم «186 :نيتاسبلا راهزأ 274 :ةيافكلا ,212 :لينلا 3

 -379 :فوشتلا :ةملكلا ىنعم يف رظنا :ةساملجسو هلي_ُلف نيب عقاولا طيسبلا نطوتست ةليبق (3)

 .193 :ضشماها 4
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 ةعسن يزاغ نبا مزال هنأل] يسيرشنولا دحاولا دبع نم هقفأ وه :ينتيسيلا لاق
 ريثك ءافصنم اعضاوتم ناكو ءاط لحاس ال [هتدافإو .هلثم هدعب فلخُي لو ؛ةنس نيرشعو
 . ىضرملا ةدايعو ةوالتلا

 يتولصيلا هللا دبع نب ثراولا دبع (730)

 ىلع (20ةرامغ لئابق نم تولصي نب نم هدا ها 2” يتولصيلا هللا دبع نب ثدرراولا دع

 نب نابأ نب هللا دبع نب تولصي وهو 7 تولصي] نإ لاقيو ءنواشفش ةليبق نم ةبرقم
 .هنع هللا ىضر نافع نب نامثع

 ."ةلاسرلا" هيلع تأرقو ءفصنو نينس عبس هتبحص :"ةحودلا" بحاص لاق

 .تالماعملا ملعو ."ةيلصألا ثحابملا"و ءبطلا يف "انيس نبا تا[زجر"و]
 فيلآت موقلا قيرط يف فلأ «ةفرعملاو ملعلا ريزغ ءنأشلا ريبك هللا همحر ناكو

 حققفلا قيرط يف هتدمعو ؛ةلج خويش نع ذأ .ابيجع احرش "ثحابملا" حرشو ؛ (20ةديدع

 خيش نع ذخأو .هباحصأ رباكأ نم ناكو .يناوزغلا هللا دبع يديس دمحم يبأ خيشلا ىلع

 يبأو ؛دحاولا دبع هنباو ءيسيرشنولا ىيحي نب دص-أ سابعلا يبأو ءيزاغ نبا ةعامجا
 كابحلا نباو ءيسانكملا يضاقلاو ءيساوملا ىسيع يدهم يباو «نوراه نبا نسحلا
 هرمأ هباحصأ ضعب تيأر دقو «ةنسح ةيبرت هلو .ةريثك ةعامج هب جرختو .مهريغو
 .هيلع هللا ةمحر تام نأ ىلإ ملكتي مو ءتمصلاب

 داعدتسا .لومخلا هيلع بلاغلا ناك و «ةريثك تامارك -هنع هللا ىيضر- هل ترهظو

 الو هقلي ملو ,مهعم /رضحي مو فلختف ءءارقفلاو ءاهقفلا نم خياشملا ةلمج يف ناطلسلا
 دودح ف هللا همحر يفوت ىتح طق هريغ ةجاح الو هتجاح لإ عفر الو ءءارمألا نم هريغ

 مدق اذإو .حالصلا نم رثكأ مهئاقل يف داسفلا ىري ناك هنأل ءرشاعلا نرقلا نم نيعبسلا

 عضومم, فورعم هربقو «هدلب ىلإ فرصنيو هرمأ يضقي ىتح هباحصأ رود يف ىفتخا ساف

 "ةحودلا" نم , ”لوكرد هل لاقي

 .زرحو :ل «س «م جر .اولصي :عتمملا فو .مولصي :ةحومالا (ب)ر اك طقاس )0

 .171 :رابحلا ةحنم .453 :ليلكالا «418 :رطاعلا ضورلا ,210 :ةارملا :يف هل مجرت (1)
 .16(2 : ربعلا .335/] :برغملا لئابق رظنا) .فيرلا لابج نطوتست ؛لامشلا ةدومصم نم ةريبك ةليبق (2)

 ةزوحرأ .نمؤملا حصن .(4776 :مقر .م.خ.م) بيبحلا ةرضح ىلإ لصوملا بيرقلا كلسملا :اهنم (3)
 .(274- 244 :ناوطت .خ.م) .جرادلا ناسللاب

 .(331/1 :برغملا لئابق رظنا) .روضوأ يداو نم ةبرقم ىلع سامْحألا ةليبقب عقي (4)
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 نيعبسو ىدحإ ةنس يقوتو «ةئامنامثو نينامثو نامث ةنس دلو هنإ :"ةارملا' فو

 .رازي اهب هربقو ,تورماتب ةئامعستو
 يطبغلا دمحم نب هللا دبع (731)
 فراعلا مامإلا ؛ةجنط ةحجاهنص نم هلصأ «دمحم وبأ '”يطبهلا دمحم نب هللا دبع

 يضر- ناك .ةرئادلا بطقو ققحملا ةجحلا ,لماعلا ملاعلا .هرهد ديرفو هرصع ةبوجعأ «هللاب
 ناديم يف ىراجيي ال «نافرعلا ماقم ف مدقلا خس ار «ةبترلاو ةمهلا ىلاع «نأشلا ريبك -هنع هللا

 .هحانج تحن راطي الو ةفرعملا

 هيلعأرق «يسلدنألا يلطسقلا هللا دبع دمحم يبأك ةلج خويش : (7ةدع] نع ذأ

 يبأ هيقفلاو «قاقزلا دمحأ سابعلا يبأ دهازلا ّيفملا مامإلاو :ةرخآلا مولعو ريسفتلاو نآرقلا

 ,0"يعقرلا" حراش ””ينايزلا قورز جاحلا هيقفلاو ءيناسملتلا ربكألا يدابعلا سابعلا

 فوصتلا ف هتدمعو «يزاتلا شبحي نب دمحت هللا دبع يبأ بحملا وصلا ننفتملا فراعلاو
 يناوزغلا هللا دبع ينابرلا هحخييش ةيبرتلاو لوصولاو حتفلاو موقلا قيرطو

 مدقق ىلع ةنسلا عابتاو ءايندلا نع ءاوزنالاو دهزلا ف ةيأ -هنع هللا يضر- ناكو

 هينبو هلهأ نم ادحأ كرتي ال ,مولعلا ميلعتو ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألاو دجلا

 هللا باتكل ايلات الإ ثانإلاو روكذلا نم دحأ هتيواز يف ري لو «وهليو لهاستي هباحصأو
 لكأي ام ىلإ يلابي الو شيعلا يف فشقتيو .املعتم وأ ءاركاذ وأ ءايعاد وأ ؛هئامسأل اركاذ وأ

 نسحتسيو «سدقلا ةرضح ىلإ قوشلا ف ”ضرافلا نبا بهذم هب بهذيو «سبليو
 "ىريكلا هتيئات" اميس ال همالك

 مدقلاو ءكردي ال يذلا نأشلا ةدهاشملا ملع يف هلو ءارثنو امظن ةديدع فيلآت هلو

 .م نم ةدايز (أ)

 :ناتسبلا راهزأ «172 :رابحلا ةحنم 2400 :ليلكإلا «17 :يلاتشفلا ةيمال :ْف كلذك هتمجرت رظنا (1)

 66 ل ةكرحلا «128/4 :مالعألا ,284 :رونلا ةرجش 6

 يلاوح يفوت «نييتانزلا داوملا دبع نب ىلإ بستتي ءقرشلاو برغملا ءاملع نع ذخأ ,حلاص هيقف (2)
 .(457 :ةيركفلا ةكرحلا «138 :ةحودلا :رظنا) .م1525/ه1

 .ةريهشلا ةيهقفلا دشر نبا ةمدقم اهب مظن يلا يعقرلا نمحرلا دبع ةزوجرأل عتمملا حرشلا :هامس (3)

 «ةيعفاشلا هقفب لغتشاو ةرهاقلاب أشن «يفوص رعاش «يومحلا دشرملا نب يلع نب رمع نيدلا فرش (4)

 .(149/5 :بهذلا تارذش «456/3 :نايعألا تايفو :رظنا) .م1235/ه632 ةنس قوت
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 سابعلا وبأ هخيش ناكو .هرصع لهأ رئاس كلذب هل دهشو «لزلزتي ال /يذلا ةحخسارلا [(

 ءارقفلا ىلع هتدشل نامزلا اذه يدينج يطبه ا هللا دبع يديس :لوقي ربكألا (0ىدابعلا]

 يف لضفلاب هل فرتعا «يناوزغلا هخيش ةايح يف سافب هيقل امو «ةيفوصلاو نيلهاستملا
 .تايلقعلاو تايعمسلا

 هللا نم دقلو «نامزلا اذه يلازغ وه :وجح نب ىلع نب مساقلا وبأ خيشلا هيف لوقيو

 .هب نيملسملا ىلعو انيلع

 كرابت هللا نإ :ربجخ يف هيف لاطأ هل باوج يف "”يوازغألا نسحلا وبأ خيشلا لاقو
 نوكي نأ دعيي الو ءاهنيد امل ددجي نم ةنس ةئام لك سأر دنع ةمألا هذه ثعبي ىلاعتو
 .هنع هللا ىضر «يطبملا هللا دبع دمحم وبأ مامإلا خيشلا

 ىلوتسا املو .ىصقتست نأ نم رثكأ هبقانمو ءىصحت نأ نم رثكأ هلئاضفف «ةلمجلابو
 هيلإ ثعب «سافب كلملا يسرك ىلع بلغتو ؛ءبرغملا كلم ىلع خيشلا دمحم ناطلسلا

 .هعيطيو هلجي ناطلسلا ناكو «سافب هيلع مدقف «ةمألا نأشو نيدلا رمأ يف هضوافيل

 يسقافسلا يبورخلا هللا دبع يبأ فراعلا خيشلا دنع نم ساف تءاج ةلاسر تناكو

 ىلع ابادآ اهيف ركذ ؛«"ساف ةنيدم صاوخ ىلإ سالفألا يذ ةلاسر" اهامس «رئازجلا ليزن
 فرح قطنلا دنع ىفنلا لوانتي ال نأ بدألا نم :ىلوألا ةدعاقلا ف ركذف «سمخملا دعاوقلا

 هدنع انباث هلالج لج قحلا نكيلو «ىلاعت هللا ىوس ةفآلا نم نوكرشملا هاعدا ام الإ ىفنلا
 .هنوك ليحتسي امل ىفنلا :لاق ثيح ءاملعلا ضعب راشأ اذه ىلإو «تابثإلاو يفنلا لاح يف

 .ىهتنا ؛همدع ليحتسي امل تابإلاو

 فقو املو .يهملإلا ربخلا يف بذكلا نم اهيلع مزلي امل ةرابعلا هذه هيلع سانلا مقنف

 ةوفهلا كلت نأ هل افطالم يبورخلا خيشلا ىلإ بتكي نأ هبتاك رمأ «ةوفهلا هذه ىلع خيشلا
 نب دمحم هللا دبع ابأ يفملا هيقفلا هيلع فقوي نأ هرمأ هبتك املو .حلصتل اوهس ملقلا نايغط نم

 .ذصقو ةرضحلا فم هنوكل نتيسيلا هللا دبع

 :همالك ةلمج نم لاقف .هتطخيو يبورخلا خيشلا ىلع عنشي هترط يف بتك هأرق املف

 .س .ت نم طقاس (أ)

 ىلإ زحر مث ,ءيطبهلا نع ذحعأ ؛لاقبلا نبا يوازغالا وأ يواصغالا جاحلاب فرع .نسحلا وبأ (1)
 39 :ةحودلا :رظنا) .ةواصغ دالبب نفدو .م1554/ه96] ةنس قوت .حيصف بتاك ملاع «قرشلا

 .(312 :دئارفلا طقل

-557- 



]434[ 

]435[ 

 هآر املف .رابتعاو هجوب ةتباث يهو ءهجوب لطابلاب ةدوبعملا ةفآلا ىلع ىفنلا /طلستي امنإ

 وأ .هفطخ نم مظعأ إطخ يف عقوف لجرلا اذه ئطخُي نأ دارأ «ربكأ هللا :لاق يطبغلا خيشلا

 دحاولا ءىيشلا نوكي نأ لقاع نهذ ف روصتي فيك !؟ةلزلا هذه لثم هنم ردصت نم هلثم

 يفن حصي امنإو ؟نيدضلا عامتجا هيفو ءرخآ هجو نم اتباث ءهجو نم ايفنم هدوجو لاح يف
 .ىلاعتو كرابت هلل اهتابثإو هللا ىوس ام لك نعو اهنع ةيهولألا ةفص

 ءدحأ ىلع ىفخت ال ةلأسملا :الئاق هلوق ىلع نتيسيلا ممصف «هعحاري نأ بتاكلا رمأ مث

 فراخزب لب «ليلدب هيف تأي مل اسارك خيشلا ىلإ بتكو «لضانو حلف «بتكملا نايبص اهفرعي
 لضفلاب هل فرتعيو خيشلا نم ءاعدلا بلطي همالك رخآ يف راص مث «قطنملا تاهيومت نم
 .هرضحي خيشلل بتكو «2")ةلأسملا يف رظنلل مهاعدتساف «ناطلسلا ةياكحلا تغلبف ؛حالصلاو

 مدع ىلع هاجللاو ولعلا بحو ةسايرلا ةسافن هتلمح كلذب ئتيسيلا رعشتسا املف

 هنوكل ,خيشلل ضحي دئاقلا ناكو ؛خيشلا دلب '”نواشفش دئاق عم قفتي نأو ءفاصنإلا
 خيشلاب اوشوف «هريغو بتاكلا اضيأ كلذ ف كراشو «سانلاب هلاعفأ نم اريثك هيلع ركني

 .كلملا ىلع هنم ىشخي لحرلا اذه نإ :هل اولاقو ءناطلسلا ىلإ

 ءاهقفلاو خياشملا فلختو ؛هعبت نمو ىتيسيلا ءاج ناطلسلاب خيشلا عمتجا املف

 اي :''[هل لاقو ءناطلسلا يدي نيب دعقو ئتيسيلا ماق نأ الإ ناك امف ءىفملا] دارك. مهملعل

 ف نولوقت ام :ناطلسلا لاقف .َيبقر ىلع هلتقا «لالح همد عدتبملا اذه نإ ءيالوم

 مث .هسح نع بئاغ لب تكاس خيشلاو .لوقي ام هدنع ام :ئتيسيلا لاقف ؟دعب مكتلأسم

 .قحلا رهظي نأ هللا ىسع ةحتافلا اوأرقا :لاقو هيدي عفرو ظقيتسا

 ىلإ مهبجي ملف «هنأش يف ناطلسلا نوملكي هباحصأو َيفملا يقبو «دجسملا ىلإ ماق مث
 عضي ادقع اوبتكا :مهلئاق لاقف .مكتلأسم يف مكعزاني ال هنأ مكبسح :مهل لاقو مهدارم

 ميظعلا هللاب كتلأس :لاقف ءدجسملا يق هيلإ هولمحو هوبتكف ءمكلوق ىلإ عجر هنأب هطخ هيلع

 بتكف .هتاه :لاقف «كيلإ هثعب ناطلسلا نأل مسرلا اذه ىلع /كطح عضت نأ ميركلا هيبنو

 .عو س نم طقاس (أ)

 .282 :ةيركفلا ةكرحلا يف ةرظانملا صن رظنا (1)
 ىلإ رفق ءم1561/ه969 ةنس نويدعسلا همزه ءدشر نبا ىسوم نب ىلع نب دمحم ىلإ ةراشإ (2)

 .(41/5 :اصقتسالا عجار) .قرشلا
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 لأ :مه لاق هار املف ,ناطلسلا هب عجرف «ئتيسيلاو ناطلسلا كلذ ف تدلق :هصن ام

 ناطلسلا ماق مث .رمألا اذه نع اورصق «ءيشب سيل ديلقتلا نأل ,مكلوق ىلإ عحري مل خيشلا

 .نيبئاحن اوبلقناو

 ناطلسلا ىقلي الأ هسفنل اعدو «ئتيسيلا ىلع اعد جرخ املف «خيشلا فرصنا مث

 .هن رمح لخدو رهش وح الإ فما ثكمي ملف م واعد بيجأف لعب

 تلد :لاطلاب فورعملا يلع نب دمحم هللا دبع وبأ لضافلا حلاصلا خيشلا لاق

 نم جورخلا تدرأ املف ,ةيضقلا موي نم عباسلا مويلا رصع هب تيلصو سلدنألا دجسم

 ءرهظلا بدودحم وهو رابغلا رثأ ههجو ىلعو هيلع تملسف ىئتيسيلا هيقفلا تيقل دجسملا

 انسلج املف «عماجلا ناكرأ نم نكر ىلإ يب بهذو يذيب ذحنأ و .ةجاح كب ىل نإ :لاقو

 عطقت نأ تداك يبلص يف ةلكآ ىتباصأ دق :لاقف ؟كيكيي ام ءيديس اي :هل تلقف ءىكب

 هللاب كتلأس ينإو «دمحم يبأ يديس كبحاص لجأ نم كلذ نباصأ امنإو ءنيطبو يرهظ

 ريخب يل وعدي نأو ءلح يف ئيلعجيل هيلإ بتكت نأ هللا ءايلوأ ةبحمبو هتبحمب كيلإ تلسوتو

 ينإو :لاق ؟”راكب نب ءايركز يبأ يلولا نب دمحم خيشلل ةياكحلا هذه تركذ املو

 جورخخ رمأو ,مايألا كلت يف ةزات ىلإ هتلحم. ج رخ ناطلسلا نأ كلذو «(يدنع امي كثدحأ

 .«كللت هتلعب ضيرم وهو هراوجب ئتيسيلا ناكو ,هعم انأ تجرخو ,ةداعلا ىلع هعم ئتيسيلا

 اذه ىلإ كلضفب بهذا :يل لاقف يلإ ثعبو هدهجأو هضرم دتشا قيرطلا ءانثأ يف انك املف

 تيتأف :لاق «يدالوأ نيب تومأل يراد ىلإ عجرأ نيكرتي ينأش يف هملكو ناطلسلا

 نولوقت الئل هحور دفري هل لق :مستبي وهو يل لاق مث !هللا ناحبس :لاقف هتملكو ناطلسلا
 ال بهذي هل لق :ىل لاقف «كلذ نم ربكأ رمألا نإ :هل تلقف هيلع متلجع ءارقفلا رشعم

 هونب تام مث .رهشلا وحن يف هلك كلذو هلوصو دنع تامف هباحصأ هلمحف .هللا مكحل دار

 .هرمأ ىلع بلاغ /هللاو «ةنسلا كلت ف هلسن عطقناو

 امنإ :لاقف قاقزلا باهولا دبع ىفملا مامإلا هيقفلا عم ةياكحلا هذه اموي تركاذتو

 لاق اذإ هنأ هعبط نم ناك و «جاجللا ىلع هميمصتو «قحلل هضيمغتو هدانع ئتيسيلاب رضأ

 ةنس يفوت ؛حلاص هيقف ءركسع نبا باحصأ نم ءرغصألاب فورعملا ءراكب نب ىيحي نب دمحم (1)
 .(291 :ليلكألا «65 :ةحوللا :رظنا) .سافب نفدو ,م1568/ه5
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 نع عجري مل ءقرشملا نم علطت اهنإ :مهلك سانلا لاقو برغملا نم علطت سمشلا نإ :الثم

 ىلإ لصو امل هنإف ءناطلسلا ىقلي الأ خيشلا ةوعد امأو .هللاب الإ ةوق الو لوح الو «هلوق

 يشم الو هيلجر ىلع لقتسي ال هنأ ريغ .هنم يفوعو اضرم ضرم مث ءانامز يقبو هتيواز

 .ةميظع ةمعنل اهنإو ءاهب ٍئمركأ هللا نم ةمارك هذه :لوقيو «ةباد ىلع بكري الو امهب
 .هللا همحر تام نأ ىلإ اهدعب اناطلس قلي ملف

 ديبعلاو دلولاو لهألا ميلعتب ىقلي نم رمأيو هللا دابع ميلعتب سانلا رمأي ناكو
 اذحاو و الجر كب هللا يدهي نأل» :ملسو هيلع هللا ىلص هلوقب المع كلذ ريغو مدخلاو

 ؛نيتداهشلا لولدم ىنعم مهف ىلع ضحي ام اريثكو ؟ «اهب قدصتت معنلا رمح نم كل ريخ
 ©!ةلليلا ملع ف ”[عضو :و] .قلخلا ىلع لهجلا ءاليتسا نم ىأر امل ءانديدو اريجه كلذ ذفختاو

 "ةداهشلا يملك لولدم ةفرعم.ةداشإلا" باتك ةدئافو امرج اهربكأ ةريثك ءازجأ

 .ىرولا ةفاكل ةحيصنلا لذبو «ءىركذلاو ركذلا -هنع هللا يضر- هتريس تناكو

 .هباحصأ رابك نم ينازولا يلع نب ىسوم نارمع يبأ ينابرلا هيقفلا عم موي تاذ ناكو
 هي وورود ب يتب بيوس يب رولا كيرللاو

 ىلع نب نسحلا يلع يبأب اذإف ؛ةب ةيهقف ةلأسم ىلع ابتك هيف علاطأ رحنآ تيب تيب ف ذكئيح انأو

 لاقف ينءاح ءملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع ةالصلا نع اراهنو اليل هناسل رتفي ال ناكو

 عد :كل لوقي خيشلا نإ :يل لاقو اعجار يلإ رك مث ,معن :تلقف «خيشلا بحأ :يل

 ام لامجلا رس نم رهظ دقو ؛مهعم هتدجوف هيلإ تردابف ءبجحلا قرتخت لاعتو بتكلا

 .ةرابعلا هنع قيضت

 هلم هتبحصو .هب حرفيو دلقملا ناميإ ةحص ىري نم رصني -هنع هللا يضر- ناكو

 .لو م نم طقاس )0(

 .333/5 :هدنسم ف لبنح نب دمحأ هاور (1)

 الا هلإ ال ىنعم ل ةلاسراو ؛(عومحجم نمض ه6 :مفر .ع .خ.م) ةلليغا يف ديبقت' :كلذ يف هل (2)

 عبط " صاللخإإلا ةملك نم ماكاو اعلا برغم ردع ردا نيض نا :مكر ٠ .ع-ج.م) "هللا

 طوطخم ”ةسمخلا مالسإلا ناكرأ حرشو نيدحلملا ةقسفلا مذ"و ,م1890/ه1307 ماع رجحلا ىلع

 .زودا ةنارح
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 وبا هخيش هيلع هذحأ امك دهعلا ىلع ذخأو «ةريثك امولع هنع تذحأو «ديبأتلاب بوحصم

 .يقلاخ ىلإ يليسوو يمامإ هتلعجو «يناوزغلا دمحم

 ءازإب نفدو «ةنس نينامثو فين نع رشاعلا نرقلا نم نيتسو ثالث ةنس هللا همحر قوت
 .كلانه روهشم هربقو «'”هتيواز

 يثوريملا نامفع نب يلع (732)
 دمملا ءنونكملا رسلا بحاص ؛ريهشلا ىلولا ديمعلا خيشلا 120 يث وريم نامثع نب ىلع

 ليزن ءيواشلا نامثع نب نسحلا وبأ «#نوكيف نكولل :هلوق '"[هددم] يذلا رمألا حلاع نم
 .يناوزغلا دمحم يبأ خيشلا باحصأ رابك نم «2”ثوريم يتب

 ناكو «تاماركو قراوخ هدي ىلع ترهظو ءايلوألا نم -هنع هللا ىضر- ناك

 هللا ركذ وأ نآرقلا الت اذإ بيحع توص هل ناكو «ىحضلا سمش هيمسي دمحم وبأ خيشلا
 .هععم -.م كلامتي ال ىلاعت

 نيب نيعبرألا دودح يف تناك يلا ,”رمحلا ةعقو يف -هنع هللا يضر- دهشتسا
 مزهامل ناكو .الليصأ نم ةبرقم ىلع 2” يسورعلا ةحلط نب دحاولا دبع دئاقلاو ىراصنلا

 دهشتسا ىتح يريصوبلا "ةدرب" ولتي وهو هفيسب ىراصنلا نسحلا وبأ خيشلا لبقتسا سانلا
 الو نيع ىلع دحأ هل فقي ىل ,مهالتق اولمحيل دغلا نم سانلا عجر املف «هنع هللا يضر

 .هردص يف ةنعط رثأ هيفو ىراصنلا دنع هسابل نم ازابنغ اودجو امنإو «رثأ

 .ريهش هرمأو ؛عفرو اديهش لتق دقو :يسافلا دمحم نب نمحرلا دبع يديس لاقو

 .ةئامعستو نيرشعو سمح ةنس داهجلا يف هخيش ةايح ف تامو : ةآرملا فو
 .ةميظع ةعابت هل ناكو :حالصلا نم ريثكلا غلب :"ةفحتلا" فو
 ذحخأ يفيرسلا نأ يهو «يفيرسلا نسحلا ىلع يبأ هذيملت عم ةبوجعأ هل تعقوو

 ىلإ لقتناف «هعابتأ رثكو هتيص رشتناو «هلاح رهتشا ىتح ةديدع نينس هتمدخ يف ماقأو «هنع

 .ةدارم هان )ا

 .دواشفش قرش بونج لحجز ينب دالب .بهشألا لبج يف عضوم. عقت (1)
 .3-3 :ةفرطلا 2171 :رابحلا ةحنم «281 :ةارملا .80 :عتمملا :يف هل مجرت (2)

 مسالا رثدنا ثيح لئابقلا نم اهريغ عم تحبدنا ؛ةجاهنص نم يهو «"نتراو تيأ" ايلحم ىمست (3)
 .(47 :ةوذجلا ,232/4 :يناثملا رشن :رظنا) .نوانيإو وبس نيب عقت تناك اهنأ ودييو ءايلاح

 .152/4 :اصقتسالا رظنا (4)

 .(قباسلا عجرملا) .ةماتك رصق باحصأ نييسورعلا ديمحلا دبع ٍنب ءارمأ نم (5)
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 ال تامارك هدي ىلع ترهظو ؛هربخ برغملا ف عاشو هقوس رمعف «نيبوبأ هل لاقي عضوم
 .هيلإ باستنالا نم فنأو هخيش نم غلبأ هنأ ىأرف ءىصحت

 «يناوزغلا دمحم يبأ يديس هخيش خيش نع ذحألل /هتذمالت عم شكارم ىلإ بهذو

 رحب .هدلب ىلإ عجر املو .نسحلا يبأ هخيش ىلإ ةبسنلا كرتو ءهيلإ بستناو هيقلف

 يبأ خيشلا ةرايزل رفسلا ىلع اومزعا :هباحصأل لاقف «هتأي ملف هل هترايز رظتني ةدم نسحلا
 نسحلا يبأ انبحاص ىلع انزاوج ''[نوكيو] ءملعلا لبجب شيشم نب مالسلا دبع دمحم

 ثعبو رشدملا دجاسم نم ىلعألا دجسملاب نسحلا وبأ خيشلا لزن هيلع اوزاج املف ءيلع
 .ماعطلا اذه نم ائيش اولكأت الو انب اوموق :هباحصأل نسحلا وبأ خيشلا لاف «ماعطلاب هيلإ

 .اوفرصناف اهانلمح دقو ءانهاه انل تناك ىلا ةنامألل انج امعإ

 ءءامسلا ىلإ دعصو هردص نم جرمخ ارمق نأ مئانلا ىري اميف يفيرسلا ىأر مث
 نأ ىلإ كلذ ىلع يقبو «ذانثا اهدعب هيلإ عمتجا املق هنع ةمكحلا بلس ببس كلذ ناكو

 .هيحاص ناسحإب رفكي نم ءازجج كلذ :لاق يناوزغلا دمحم ابأ ةهدذيس كلذ غلب املو «تام

 ناك ديعس نبا وأ ديعس هما لجر عم يشكارملا ورمع يبأ يديسل اذه لثم عقوو

 هباحصأ ىلإ ثعب خيشلا نإ مث ؛هركذ رهتشاو هتكرب هيلع ترهظو همدخ ناك و «ةلاتشفب

 رسيت اه لك ىطعأف ؛هريغو عرز نم رادلا حلصي ام مهدنع نم هل عمجي نأ يب ىحاونلا كلتب

 يديس عاتم ال هللا عاتم يدنع يذلا اذه :لاقو ءديعس نبا وأ ديعس اذه نم عنتماو هل

 .ءىطعأ امو دحاو لك نع] خيشلا هلأسف «عمج ام هيلإ خيشلا ثعبي عجرف ءورمع يبأ

 اهثكني لعجف «لام ةداوز '"[خيشلا يديب ناكو .لاق امو ديعس عانتماب هربحأو

 رثأ هدنع قيي ملو «هللاب ذايعلاو بلسف «هل لمعأ اذكه ديعس وه اه :لوقيو ءاهضفنيو
 لسور ةيابق يلع هللا يش ةايعإ راكأل تاما لإ ةريتقلا تيفشو ريغ
 .ةيلاحن هقوس و اغراف كرتو

 ءيسافلا فسوي يديس نابحصي اهنايعأو ساف ءاملع نم ناوخأ نالججر ناكو

 ءاضق ىلع هنيعتسي نيدم هاتأ نأ قفتاف .هباحصأ نم ةلمج عم هتيوازب هترايزل ناددرتيو

 يوذ .هباحصأ نم ن ماف ىلإ همدخي نمم الجر ثعبف ءهوحنو /كلذل دصقي ناكو هنيد

 ىتأ ىتح هب رمأ ام لك ىطعأو مهيلع ىتأف ءدحاو لك يطعي ام نيعو .هل مهنيع راسي

 .م نم هدايز بر .لوقي :ل يت 3 )0
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 يطعت نأ كرمأي خيشلا نإ :هل لاق املف .هبحرو هب حرف هآر املف ؛نيوخألا دحأ ىلع

 ةهاركلا رهظأو عنتماو .هيطعأ ال انأ :هل لاق «هنيد ءاضق ىلع هنيعتسي انيدم هب نيعيل ارانيد

 انأ :هل لاقف ء:ةصقلاب هربمغأف ؟ىتأ نيأ نم :هلأسف هيخأب رم مث ؛هنع فرصناف ؛كلذل
 هيقفلا عانتمابو مهلك مهربخ نع هلأس خيشلا ىتأ املف «هايإ هاطعأف «رانيدلا كلذ يطعأ

 -يطعملا هاخنأ يعي- انالف كسمنو «-عنتمملا نيعي- انالف قلطن نحنو :لاقف «هيخأ ءاطعإو

 .تام نأ ىلإ طق يطعملا اهنع عطقنا الو طق هتيواز عنتمملا لخد امف

 ىوعد امه نأ هغلب مث ءنارخآ نالجر -روكذملا فسوي يديس يأ- هبحصو

 لاقف ءامفاح ىلع ايقبو ارجزني ملف ءامهرجزو كلذ نع امهاهنف موقلا قيرط ف ةضيرع
 دقو ءبهذن نيأ ىلإ :هل الاقف «ينايتأت ادوعت الو يناقرافف امكل لوقأ ام اعمست مل نإ :امه

 دعب هب نائيحي ام امتدجو اذإ :امه لاق مث «نايتأت ناذللا امتنأ :امه لاقف ؟ءاميكلا اندجو

 هللاو :امه لاقف ءءالخلا ىلع تتبن -هتيحل ىلع ضبقو- ةيحللا هذه نأ املعاف مويلا اذه

 اعاطتسا الو ءطق مويلا كلذ دعب هايتأ امف «نيينارصن (”ءامكتريصل] امكنم قحأ ينا الول

 .املسسم تومي هكزتي نأ هللاب هلأسي هيلإ ثعبي امهدحأ ناك و ؛كلذ

 سلجيو ءاهقفلا ضعب هيلإ ددزي ؛("7جاعبلا هللا دبع دمحم يبأ خيشلل عقو ام هلثمو

 بمهذي نأ هباحصأ ضعب اموي خيشلا رمأف هيلع لقثيو نييورملا دجسك. هباحصأ عم هيلإ

 هب حرفو هب بحرف خيشلا لبق نم هارف جرخف «بابلا قدو هيلإ بهذف ءارانيد هيطعي هيلإ
 ريغتف ءارانيد ئطعأ :كل لوقي خيشلا نإ :هل لاقف ؛هلاح فيك و خيشلا نع هلأسو ةياغ

 قلغأو «كلذل اراكنإ !ارانيد يطعأ ىتح 77[ تعأ] انأ وأ ءانه يلإ :لوقي لعجو هيقفلا

 هيلع /فرشأ ام درجمبف «خيشلل لجرلا عجرو هراد لخدو «ةرم.لحجرلا هجو ف بابلا
 .دعب هاتأ امف «هنم انحرتسا دق :لاقف خيشلا كحض

 ريخ نع اموي هلأسف ؛هيلع لقثيف ىسافلا نمحرلا دبع يديس كلذل ىتأي هيقف ناكو

 هيلإ داع امف هنع بهذف «ديدش رشو ةنتف يف كاذ ذإ ساف تناكو «ةنيدملا لهأ رابخأ نم

 يلولل ام :لوقيو هنع هعاطقناب رختفيو ةياكحلا يكحيو هيلع نيركنملا نم راص لب ءدعب

 :عجار) .ةسيجلا باب لعحاد نيفد «يديلتلا باحصأ نم .جاعبلا يحيبصلا دمحأ نب هللا دبع (1)
 .( 7 :ربغ نم مالعإلا 7 :رطاعلا ضورلا (04 :ليلكلا

 .روطعلا ف رحاتلا يأ ؛"راطعأ" :نوكي نأ نكمي (2)
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 ءافلخ هللا لهأ نأب ملعي مل و ؛هدنع يلوب سيلف كلذ نع لأس نمف ؟اذه لثم نع لاؤسلاو

 مهحلاصمو مهرومأب نومتهي مهف ؛مهتيعرو مهلايع قلخلاو ؛مهل ءاعفشو هقلخخ ىلع هللا
 .اهدرس لوطي ةريثك ىنعملا اذه يف تاياكحلاو ؛ءكلذل مهنع نوثحبيو

 ] يملعلا ىسيع نب نمحرلا دبع (733)
 برغملا بطق خيشلا ""[ةدفح] نم «"”يملعلا فيرشلا ىسيع نب نمحرلا دبع

 .شيشم نب مالسلا دبع يديس
 .عاطقنالا و ©[ لتبتلا] هيلع بلغ «ةياغ اعرو ادهاز املاع -هنع هللا يضر- ناك

 .تامارك هل ترهظو

 سانلا هيتأيو ,مهنم لبقي ملف فيلكت الب جيوزتلل مهتانب دشار نب ءارمأ هيلع ضرعو
 هتيب ءانفب جئاوحلا سانلا كرتيو ءائيش دحأ نم لبقي ملف ةسيفنلا جئاوحلاو ةريثكلا لاومألاب

 .اهئاطعإل الو اهعفرل ضرعتي الف
 شحوتساف «ةينادحولا هثروأ ىتح ءامسألا هب تلاشأ امترو «ءامسألا قيرط هقيرط ناكو

 .طولبلا رجش روشق هشارفو ادبأ هيلع قلغم هتيبو «ديعب الو بيرق هاري ال قلخلا نم
 :هباحصأ نم يدلاو ناكو «ريخب يل اعدف ريغص انأو هتيأر :"ةحودلا" بحاص لاق

 تدعتراو مالظلا دتشاو «هتافو ةليل ةديدش حير تجاه هنأ ريغ «هتافوب دحأ رعشي ملو

 ,©تورزاتب سانلا تفاخخف ءقعاوصلا تلزنو ةيحان لك نم قوربلا تلاوتو ءامسلا

 نأ ىسع خيشلا اذه اندقفت ول :اولاقو ءفيصلا لصف يف كلذو دجسملا ىلإ اوجرخو

 ىتح اوعيطتسي ملف هحتف اولواحف ؛مهبجي ملف هودانف هتيب ىلإ اوؤاجف ءرمأ هب ثدح نوكي

 هللا ةمحر مئان هنأك ةلبقلا ىلإ هجوتم وهو اتيم نمألا هقش /ىلع هدوجوف «بابلا اورسك

 .دوعرلا تأدهو حايرلا تنكس هيلع اولحد املو هيلع

 لوح تورزات ةنانجب نفدو «رشاعلا نرقلا نم نيسمخلا دودح يف هللا همحر قوت
 .ةرامع دالب در ملعلا لبج

 .لثمتلا :ط (ب) .ةذمالت :م (أ)

 :رابجلا ةحنم 412 :ليلك لا 84 :عتمملا «5 :ةفرطلا «37 :ةفحتلا ء18 :ةحودلا :يف هل محجرت (1)

 .464/2 :ةيركفلا ةكرحلا 2
 تورصات ةيبرغملا رداصملا اهبتكت ام ةداعو «نواشفش ةنيدم برغ لامش سورع ىب ةليبقب عقت (2)

 .(17/1 :خيراتلا اوعنص لاطبأ :ينوسيرلا يلع :رظنا) .داصلاب
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 يملعلا ىسيع نب يلع (734)
 ةايح يف ناك «هلبق يذلا وأ "9 ىملعلا فيرشلا نسحلا وبأ ”[ىسيع نب ىلع]

 قحلو ةدابعلل رمشو ايندلا ذبن هوحأ يفوت املف ءقاوسألا يف يرتشيو عيبي ارجات هيخأ
 هتاقوأ ءردصلا ةمالسو قالخألا مراكمو ةشاشبلا ىلع لبح الضاف اديس ناكف «نيحلاصلاب

 .ةعاس ركذلاو ةءارقلا نع رتفي ال «داروألا يف ةقرغتسم اهلك

 ءرشاعلا نرقلا نم نيتس ةنس ساف ةرضح ينيرملا نوسح وبأ ناطلسلا لخد املو
 يلع نسحلا ابأ خيشلا بسنلا ةريغ تلمحف «يسيردإلا دشار نب دمحم دئاقلا ىلع ضبق

 :لاقو هسأر فشكو نييورقلا عماج ىلإ ءاجف ,نوسح وبأ هعفشي ملف هيف عفشيل بهذ نأ
 دعب لومسح وبا تام دقف «لاق امك رمألا ناكف ءادبأ كوسح وبأ اهيف يقب ال [هّللا و

 .هلاح ىلإ عجرو دشار نبا قلطأو رهش
 قيرط هنع تذحأو «ةديدم ةدم هتبحص «ةئامعستو نيتسو ثالث دودح يف يفوت

 (ب)

 "ةحودلا" نم حص «هيلع هللا ةمحر هب تعفتناو «موقلا

 يلطسقلا هللا دبع (735)

 هللا دبع يديس ةخيشم نم «هللاب فراعلا خيشلا دمحم وبأ 7 ةلا هللا دبع

 .ةلوئنْلا ةهج نم ةبسن يدلاو نيبو هنيبو «يطبغا
 خياشملا يقل «نيدلا لوصأو ريسفتلا مولع يف لاحرلا هيلإ دشت امامإ هللا همحر ناكو

 اهبو ءةرامعغ دالب نم دادش ىبأ نيب دالبب هرمع رخآ رمتساو ءمهنع ذحخأ و نيتودعلا يف

 .ملعأ هللاو ءرشاعلا نرقلا نم ةيناثلا ةرشعلا يف يفوت
 .هلضفو هملعل «هيلع ئثيو همظعي ام اريثك يطبغلا دمحم وبأ خيشلا ناكو

 ينسحلا نوميم نب يلع (736)
 يذلا ءروهشملا ردصلا ةودعلا خيشلا «يسحلا 37 فيرشلا نمسحلا وبأ لوميم نب ىلع

 .ةغزن ةرامغ لئابق ىدحإ ؛("”َرّز يبأ نب نم هلصأ .هلثم. رهدلا يتأي ال

 .م نم ةدايز (ب) .ت نم طقاس (أ)

 ) )1١:رابجلا ةحنم 4 :عتمملا 037 :ةفحتلا :رظنا 163.

 .182 :ناتسبلا راهزأ 2175 :رابحلا ةحنم «27 :ةحودلا ,397 :ليلكألا :يف هل مجرت (2)

 .(2 :شماغلا ؛422 :ةيركفلا ةكرحلا يف هتمجرت رداصم رظنا) .ماشلاب شرعم لدحب لت نيفد (3)
 .(99/1 :اهتيدابو ساف رظنا) .تايز ٍنب برق ةرامغ لئابق نم ةرزوب نب ةليبق (4)
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 وه امنيبف /« 'دشار نب يلع نسحلا يبأ ريمألا مايأ يف نواشفش ةنيدمم ءاضقلا ىلوت ]442[
 هلل انإ :نوميم نبا ىضاقلا لاقف ءاهلبقو ريمألا ديب ذحأو لبقأ يدوهيب اذإ اموي هعم سلاج

 ىلإ كلذ ببسب ةينابرلا ةيانعلا هتجعزأف ءدوهيلا اهلبقت ادي لبقن نحن ءنوعجار هيلإ انإو
 مولعلا نم ةريثك نونف ف عربو ءاهخياشم يقلو اهئاملع نع ذحأ دق ناكو ءساف ةرضح

 هخياشم ءانبأ ىلإ اهب ثعب لا هتلاسر يف هبن امبسح «كلذ ريغو ةيبرعلا ةغللاو هقفلا لثم
 باهولا دبع دمحم يبأو «يسيرشنولا دمحأ نب دحاولا دبع دمحم يبأك .ساف ءاملع نم

 سانلا يديأب ةروهشم يهو ءامهريغو قاقزلا
 ال نأ هسفن ىلع ىلآو نييورقلا عماجب فكتعاف دارفألا لزانم ىلإ هتمه تمس مث

 وع ولتي ةيراس ىلإ اموي دعقو ةدم كانه ماقأف «هئايلوأ نم ايلو هللا هيري ىتح هنم جرخُي
 امنيبف ؛هريغ دحأ هب سيلو لاوزلا لبق دجسملا باوبأ تقلغ دقو ءهدحو نسح توصب

 قا .ءايلوألا نم هنأ ملعف ريصبب اذإف تفتلاف ,.هفلح انينأو ءاكب عمس ذا ,كللدك وه

 دي ملف نسحلا وبأ رظنف ءسانلا نم هيف مكب ئفرعو دحأ دجسملا يف له رظنا مق :ريصبل

 ف ام :ريصبلا هل لاقف «تنأو انأ ىوس دحأ دجسملا يف ام :هل لاقف هيلإ عجرف ءادحأ هيف

 وه نيأ ملعت له هللاب كتلأس :نسحلا وبأ هل لاقف «تنأو انأ ىوس ءايلوألا نم دالبلا هذه

 17 ا :لاق .هب كيلعف «'”ديرجلا دالبب نآلا وه :ريصبلا لاقف ؟ةيب او وو

 ىتح يجاح هدنع دحأ مل هتينأ اذإف ,نيرهش وأ رهش ةريسم نم لجر تيصب عمسأ تنك
 فرصناو رهشأ ةعبرأ هدنع ماقأف «هراد باب ىدعتي هتيص دجأ ملف ةيبرتلا خيش ىلإ تلص
 .قافآلا همولع تقبط دقو قرشملا دالب ىلإ

 رظني يريشقلا ةلاسر" هيف باتك هديبو اموي كلذ هخيش هيلع جرح :ءاقبلا وبأ لاق

 بهذاف الإو ؛عوبني كل جرخُي كسفن ضرأ ف رفحاو ٠ كباتك حرطا :خيشلا هل لاف هيف

 ام هرمأ نم ناك ىتح ةبساحلا قيرطو ةركفلا ىلع لبقأو هباتك نسحلا وبأ حرطف ءينع

 اقلخخ هب هللا ىدهف «قحلا ىلإ سانلا اعدو همولع ترشتناو قرشملا دالب ىلإ مدق املو - ناك ([443]
 ايحأو .عدبلا نم هوثدحأ ام عيمج ةقراشملا ىلع ركنأو (3)ةعفان ةريثك ابتك فلأو ءاريثخ

 ةنيدم ءانب متأ يذلا وهو ؛(م1473-1511/ه877-917) فيرشلا دشار نب ىسوم نب ىلع (1)

 .(121/4 :اصقتسالا رظنا) .نواشفش يداو ةودعب نواشفش

 .(142/2 :ايقيرفإ فصو :رظنا) .سنوت نم يبونحلا طسولا ىلإ عقي .ءتاحاولا نم عساش ميلقإ (2)
 نبا ضئارف"و .(1780 :مقر .ع .خ.م) "نآرقلا ةلمحو هقفلا لهأ نم ناوخإلا ةلاسر" :اهنم (3)

 .876 :مقر ةيبوجحملا .خ طوطنم ”نوميم
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 نم نيفنص يىطساوب مالسإلا ةبرغ نايب" :هامس اباتك كلذ ف فلأو .ننسلا نم هوتامأ ام

 حرشو 2 ””ءاجعألا دالب نمامهيليامو ماشلاو رصم لهأ نم ةرقفتملاو ةهقفتملا

 .ابيجع احرش .صاخلا ديحوتلاب 20 رجلا"

 ايحأو «براغملاو قراشملا خياشم يقل .ةرثك ىصحت ال -هنع هللا يضر- هتامارك ه

 .نيدلا هب هللا

 ةرازمه كانه هربقو ؛ةرشاعلا ىئعي ؛ةئاملا هذه لئاوأ ف ماشلا دالبب هللا همحر يفوت

 "”ةح ودلا" نم 6-0 .ةميظع

 يديزوبلا ميهاربإ نب يلع (737)

 .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بحم «ةدابعلا لصاوتملا ”يديزوبلا ميهاربإ نب يلع
 ماعطلا كرتو «نح ورث نأ ىلإ ماعطلا هك رتو مايصلل هتلصاومو هتدابع نم غلب هنأ ىكحي

 ةليل لك هدرو دي ا .هسأر ل القت دجس اذا ناك ه .ةلمجح

 ا 5 .م تعطقت

 ىلاعت هللاب فراعلا : ”ةح ومدلا" يف لاق .مهريهاشمو ءايلو هلا رباكأ ٠ نم وهف .ةلمجلابو

 خياشم ريهاشم نم ناك .ةلاتشف دالب نم ةلدات طيسبب روهشملا ميهاربإ نب ىلع نسحلا وبأ

 .حالصلاو ريخلاب اروهشم ناكو .ع ابتلا زيزعلا دبع سراف ىبأ خيشلا نع ذحأ .ةيفوصلا

 يف مدقتلاب لضفلاو ةياردلا لهأ هل دهشو .ةماركلا دهاوشو ةيالولا لياخم هيلع ترهظو

 بانطإلا نم رارفلاو «' يورو قابلا لود ىتاب بقانم هلو «ةصاخلا ةنايدلا قيرط

 .اهنم ائيش انرك ذل ,ةماسلل بجوملا

 .عبس ةنس :ليقو .ةئامعست وو نييسمحح وه تس ةنس نابعش يف قوت

 )١( فيرصتلا :م تن ءس .

 5ك 2123 :مقر .ع .خ طوطخم )١(

 .(741/1 :نيفراعلا ةيده رظنا) .ةيمورجألا ديحوت يف ةينوميملا ةلاسرلاب فرعت (2)
 (50 :عتمملا «16 :ةآرملا 37 :ةفحتلا (95 :ةحودلا :يف هل محرت .الدات يحاونب ضرحوأ نيفد (3)

 .ح.خ) ميهاربإ نب يلع ةمجرت يف ديبقت 2166 :رابحلا ةحنم ,214 :ىزعي يبأ بقانم ف ىزعملا

 .318/2 :ءايلوألا تامارك عماج :(10055 :مقر
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 يئارتشملا مساقلا يبأ نب يلع (738)

 عماج نم ةبرقم ىلع "”رجحلا روس نيفد «('”يئارتشملا يلاكدلا مساقلا يبأ نب يلع
 هلك ليللا عطقي ناك هنأل :"ةحودلا" يف لاق .ةدجس يبأب فرع «شكارم نم نييبتكلا

 .هريغ لاق اذك و .ىهتنا /ءةدحاو ةدجسب

 يف كلذ لعلو ءاهيلع دزي ملو .هسأر عفري ملف ءباغ دجسف ىلص اذإ ناك :ليق

 ةالصلا دسفتل كنإ :هل لاق هل اخأ وأ هناوحإ نأ ركذيو .ةضيرفلا يف ال ليللا مايق

 :لاقف ءءاهقفلا :هل لاق ؟ىفتس نم :هل لاقف ءكرمأ نع لأسأو «كيف ىفتسأ نأ (7ديالف

 .نيعداربلا ىلإ يلعب يشمأ ال انأ

 اولعجو :هريصح تحت اهولعجو لابحلاب اوتأف ءدجس ىتح اموي هوكرت مهنأ ىكحيو

 .اوردقي ملف «هنوعفري
 ديزي ال هتقو كولم ىلع لحد اذإ ءردقلا ميظع ءنأشلا ريبك -هنع هللا يضر- ناكو

 ذحأ .ركنم نع ىهن وأ فورعم.مهرمأ اذإ لوقلا يف مه ظلغيو ؛مالسلا ظفل ىلع ائيش

 .هلسغ يذلا وه هنإ :لاقيو «عابتلا نعو «راغمأ نب نم .راينلا ىبحي يبأ خيشلا نع
 ةنس مرحم رشع سداس ةعمجلا موي تام :ليقو «ةئامعستو نيعبرأو تس ةنس قوت

 .ةئامعسستو نيسمحح و ىدحإ

 قاقزلا مساق نب ىلع (739)

 يديس دج وهو «ءاملعلا مالعأ لوحف نم ناك .نسحلا وبأ '”قاقزلا مساق نب ىلع

 ؛ماهفألا هنود تزجع ,(””بهذملا دعاوق ف قئارلا '*'[موظنملا]" هلو .قاقزلا باهولا دبع
 ,20"هءاكحألا ةيمال"ك اهريغو «مالعألا ءاّبلألا هيناعم كاردإ نع ترصقو

 .مظن :ع (ب) .ىرت نإف :ع (أ)

 7 :مالعالا (86/2 :ةيدبألا ةداعسلا 21 :ةفرطلا 3 :عتمملا 226 :ةفحتلا :يف كلذك هتمجحرت رظنا (1)

 :ءارحصلا ةملعم 6217 :مالعالا رظنا) .ةيحخسلا اضيأ ىمسيو «شك ارم. نيفشات نب فس وي هانب (2)

2)2. 

 .(26 :ةفحتلا عجار) .عابتلا نع هذحأ نم ةفحتلا بحاص كشي (3)
 2164/4 :اصقتسالا «211 :لينلا ,252 :لاجحلا ةرد «476 :ةونجلا 255 :ةحودلا :يف هل محرت (4)

 .بهذملا لوصأ ف بختتملا جهنملا :هامس (5)
 .م1319/ه1310 ماع سافب اهعبط رركت «قاقزلا ةيمالب فرعت (6)
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 .رشاعلا نرقلا نم عي ؛ملعأ هللاو «ةيناثلا ةرشعلا ف يفوت

 دييقتلابو هب ءانتعالا ريثك «"ليلحخ رصتخم "ل انقتم ءهقفلاب افراع ناك :روجنملا لاق

 تمس اذ ءانيد اريح ءاهريغو فوصتو وحنو لوصأو ريسفتو ثيدح يف اكراشم ؛هيلع
 يروقلا ظفاحلا نع ذأ .ملعلل دييقتلا ريثك «نيحلاصلل اراوز «هينعي ام ىلع البقم ءنسح

 .هريغو قاوملا لماعلا ملاعلا نع ةطانرغبو «سافب هريغو
 -اهحتقو ءاتلا مضب- يبيح وهو «ةيلاع نس نع ةئامعستو ةرشع تنل ةنس ينوت

 .نميلا نم ةليبق
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 : هبحص و هلاو دمحت أاندمس ىلع هللا ىلصو «ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 نيسلا فرح

 يحارملا دجحأ در ناطلس (740)

 /ىرق نم ةيرق حازم ىلإ ةبسن «©"”يحازملا ليعامس! نب ةمالس نب دمحأ نب ناطلس
 خويش نم ءالماع املاع ,ةكربو ةودقو امامإ -هنع هللا يضر- ناك .يعفاشلا ءرصم

 لاح هيلع بلغ .ركذلاو ةوالتلاو ديوجتلاو سيردتلا يف هتاقوأل اقرغتسم .ديوجتلاو ءارقإلا
 .ةمألا هذه رايحن يرتعت ةدحلاو ضبقلا

 1 سجل دمحم خيشلاو .«يروهتنسلاك خياشم ةدع -هنع هللا يضر- كردأ

 هلو ؛"لئامشلا" -هنع هللا يضرح حرشو .مهريغو 7يدايزلا يلع خيشلا رونلاو «ظعاولا
 (4) كلذ ريغ

 نكاميلس ملاعلا نع ءروك ذملا يدايزلا نيدلا روب هخخيش ةقيرط نم ةحلافلا هنع يوري ناك

 .ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ءشورهمش نع «نملا دالوأ بدؤم
 يروهنسلا لاس (741)
 3 خيش ءاجنلا وبأ ققحلا ةجحخا لماعلا .ةمالعلا ماعلا 01 وودنعلا دمحم نب اس

 سيردتلا ىلع افك اع .نيققحملا ةماحت ,خياشملا خيش .رصم يهفمو رهزألا سردم .مالسإلا

 .دابعلا حاالصو ننسلا ءايحإ ىلع اصيرح «سانلا يف هثبو ملعلا رشنو

 :ةوفصلا 2164 :رردلا طاقتلا «145/2 :يناثملا رشن 2121/2 2137/1 :ةيشايعلا ةلحرلا :يف هل مجرت (1)
 .394/)] :نيفراعلا ةيده 2238/4 :ةلاحك مجعم 202 :رثألا ةصالخت 4

 مجعم :رظنا) .م1626/ه1035 ةنس رصمم. قوت ,دنسم ثدحم «يزاجحلا نمحرلا دبع نب دمحم (2)
 .(56/1 :نونكملا حاضيإ .290/10 :ةلاحك

 ةصالخ :عجار) .يعفارلا ررحملا حرش ,فنصم هيقف .يعفاشلا يرصملا يدايزلا ىيحي نب يلع (3)
 .(260/7 :ةلاحك مجعم 195/3 :رثألا

 .394/1 :نيفراعلا ةيده رظنا (4)

 نم ةقرفتم عضاوم ف هرظنا) .سراهفلا بنك ف ةدراولا ديناسألا ىلعأ نم نجلا قيرط نع ةياورلا (5)
 .(سراهفلا سرهف

 :ةوفصلا 2219 :نيتاسبلا راهزأ 2042 : رثألا ةصالخ .139/ | : ينانملا رشن 314/3 :لاجحلا ةرد :عجار (6)

 .381/1 :نيفراعلا ةيده 204/4 :ةلاحك مجعم 381/1 :ىلك رزلل مالعألا ,289 :رونلا ةرجش 0
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 !! «”لييلطخ رصتخم"ب ءانتعا هل .ريثك قلخو ريفغ مج هب عفتناو ءريبك عمج هب جرخت
 ملل ةساير هيلإ تهتنا .نيدلاو ريخلا لهأل ببحتلاو هلل ةبحمو ؛مات عروو «نيتم نيد
 .لمكي منو ليلخ رصتخم حرش"و «ةيرصملا رايدلاب

 .يطيغلا مجنلا نع ىورو «يناقللا رصانلا '"[كردأو] «يرفونبلا نع ذخأ
 '""فلأو ةرشع ةنس هللا همحر يفوت
 يرئازجلا ميهاربإ نب ديعس (742)

 .ةرودقب فرع ءراجنلا يسنوتلا «رادلا 2”يرئازملا نامثع وبأ ميهاربإ نب ديعس
 :ةحضاو ةجح افراع ءاحلاص اعرو ءاققحم انتفتم ءاهيقف املاع -هنع هللا ىيضر- ناك

 .اعراب اقوصتم

 يناقللا ةبطخ ىلع حرش"و «"ىرغصلا ىلع شاوح" هلو .يرقملا ديعس نع ذأ
 .هتقبط نم هريغو يكوتشهلا ميهاربإ نب دمحم هنع ذخأو يرضتخألا ملس حرش"و

 .فلآو نيتسو تس ةنس قوت

 يي ركل دمحأ نب ديعس (743)

 دالب ىرق ن .مأ 3 ا /ةيدعل -ددشملا فاقلا حتفب- “ 3”يرَمَمْلا دمحأ نب ديعس

 يلو .اسيئر ايتفم ةكارد ةماهف ةمالع .مولعلا :م امامإ -هنع هللا يضر- ناك .بازلا

 .ةل هءاطتم نينس ناسملت ىوتف

 ةعامج هب جرختو ,مهريغو قاقزلاو .يسيرشنولا سابعلا يبأك ساف خويشب هقفت

 حفن" فلؤم يرقملا سابعلا يبأ هيأ نباو ؛ةرودق ديعس خيشلاو ءيضاقلا نبا دمحأك
 .مهريغو ”بيطلا

 ا امل روك ذملا هيخأ نبال لاق هنأ أاهنم ؟تاسارفو تامارك -هنع هللا يضر < هلو

 هكردأو :ع .تا(أ)

 .ه1016 :يرداقلا دنع امنيب هه1015 ةنسب هتافول ةيقرشلا رداصملا خروت (1)

 530 :ليلكإلا ,.139 :رردلا طاقتلا ,216/1 :يناثملا رشن ءو146 «ظ72 :تيلصالا :يق هل مجرت (2)

 ةيده :219/2 :ةلاحك مجعم «327 :رشتتنملا ءايضلا .249 :ناتسبلا راهزأ ,.121 :ةوفصلا
 .75 :رئازجلا مالعأ مجعم ,(91/3 :يلكرزلل مالعألا :363/1 :نيفراعلا

 ١. :شمافا 28 :رردلا طاقتلا ف هتمجرت رداصم رظنا (3)
 .(175/5 :نادلبلا مجعم) .دامح ىب ةعلق برق عقت (4)
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 ناكف ءرهشأ ةسمخو ماوعأ ةسمخح ىوتفلاو نييورقلا عماج ةباطخ ىلت كنإ :ناسملت نم

 .كلذك رمألا

 .فلأو ةرشع ةنس قوتو (ةئامعستو نييالد لبق دلو

 يسوسلا ةمالس نب ملاس (744)
 دمحم ىلع سافب هقفلا سرد .تندرت لهأ نم «”يسوسلا يلع وبأ ةمالس نب ملاس

 رقتساو .يوارجلا '”[لاحمو] نب مالسلا دبعو «ةنوبش نبا ىلع تامغأبو ؛يلداتلا ىسيع نبا
 .احلاص ادبع ناكو «ةئامسمخح و نيعست ماع وأ نينامثو ةعست ماع تام اهبو «ةساملجسب اريخأ

 هتدجوف «ملاس ىلع يبأ ىلع تلخد :لوقي مساقلا ىبأ نب دمحم هللا دبع ابأ تعمس

 :لاقف «هدبب تذحأو هيلإ تمقف .هنع طقسف ءاقيض ناك و هيسرك ىلع دعق دقو ءأضوتي

 عراق اذإف «ةقرو وحن هيلع تأرقو ءدعقو هءوضو لمكأف !ايوق اريبك ايسرك يل رسي مهللا
 نب دمحم ىلع نذأتساف ؛نذوملا يجاهنصلا راغمأ نب ركب وبأ لحدف هل حتفف ؛«بابلا عرقي

 وبأ بلط يلا ةفصلا ىلع يسرك هسأر ىلع مداخ امهعمو هعم لخدف «ناميلس نب يلع
 اهتكرت يف دجوف «ةافوتملا ميرم هتحأ راد لحد ىلع نب دمحم نإ :ركب وبأ هل لاقف ءيلع

 .اه وعديو هيلع أضوتي ىلع يبأ هيقفلا ىلإ هلمحن :لاقف ءيسركلا اذه
 ىلع تمزع :همل لاقف «ينوتمللا رمع نب ىسوم هيلع لخدو :هللا دبع وبأ لاق

 ال نأ هل اوعدف «ةعامج [يغاوزلا] عيبرلا: عمجف «ىنمد عيبأ نأ تدرأو :ةكم ىلإ هجوتلا

 .مهءاعد هللا بيخ :يلع وبأ لاقف ءاهيف ئسخيي نأ دارأو «هريغ دحأ اهيف ئمواسي

 !رانيد /فالآ ةثالث اهيف كقزرو

 :لاقف «ةيلابلا هتمامع ىلإ ترظن دقو ءيلع يبأ دنع ترضحف «عوبسأ الإ ضم ملف

 هءاجف .ةمامع هديبو انيلع يسافلا جاحلا ىبأ نبا لخدف «ةديدج ةمامع ف يل حتفا مهللا

 ةثالثب عيبرلا اهارتشا دقو .كتوعد هللا باجأ دق «ىلع ابأ اي :هل لاققف ءرمع نب ىسوم

 ؟ةمامعلا هذه ام :هل لاقف «جاحلا يبأ نبا ديب ىلا ةمامعلا ىلإ رظن مث .رانيد فالآ

 .يراعزلا :خسنلا ةيقب فو ءلصألا يف اذك (ب) .لاحم نبا :خسنلا عيمج فو ,ءلصألا يف اذك (أ)

 33/0 :مالعألا (7 :فاعإلا 2521 :ةوشللا 97 :ربربلا رخافم 2283 :فوشتلا :عجار )1(

 .0 :ملعلا تاالاجر
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 يبأل لاقؤ ءرمع نب ىسوم هنم اهارتشاف «عيبلل اهتجرخأ :جاحلا يبأ نبا هل لاقف

 :يل لاق .يلع يبأ دنع نم سانلا جرح املف .هذه ذحخخف «تقلخت دق كتمامع تيأر :يىلع

 .اجاردتسا الو اركم هللا هلعج الف ءاذه كنرغي ال

 لهأ نم ةعامجل لاق ©[يسانطفلا] كاميلس نب ىيحي نأ يلع ىبأل ركذو

 يف لاقو «هيلع اعدف ءيلع ابأ كلذ غلبف .يلع وبأ هيف ماد ام دلبلا اذه رطمي نل :ةساملجس

 مل ليس ءاجو ءرطملا لزنف ؟””[عهاري نم] هنم بجعتي اليس مهيلع لسرأ مهللا :هئاعد ةلمج

 .دالبلا ىلع فيخ ىتح هلثم دهعي
 .راعلا نود رانيد فالآ ةرشع وحن هدلاو نع ثرو ناكف «ناميلس نب ىيحي امأو

 :ةعرد قيرطب ةراغم يف لتق نأ ىلإ لاحلا هب ىضفأ مث «سانلا لأسي راص ىتح رقتفاف

 .هردص ىلع لعج دق عولخم هناسلو

 لاق ؟كيلع ىلصي نم :هل تلق :مساقلا يبأ نبا لاقف ؛هتوم ضرم ىلع وبأ ضرمو

 لحرلا وه مساقلا وبأ :يل لاقف ءاصخش مونلا ف تيأر ينإف ءكدلاو يلع يلصي :يل

 رميح ينمي دج لا
 نسم اليم رشع ةينامث ىلع يهو ؛'”امبزاتب بئاغ يبأو يلع وبأ يفوتف :لاق

 ىلإ رحسلا يف انلسرأف «ةادغلاب هنفد ىلع انمزعف ءيبأ ىلإ ثعبأ نأ ىنكمي ملف «ةساملجس

 «بابلا حتفي راج ىلإ انجتحاف «لماعلا اهيف نكسي يلا رادلا حاتفم دحوي ملف «لماعلا

 .هربق ريفش ىلإ هانعفرف «راهنلا علط دقو الإ هربق ىلإ هزيهحب نم غرفتي حلو «هنفد انيلع رذعتف

 .هيلع ىلصو مدقتف ءرضاح وهو يبأب نحن اذإف هيلع يلصي نم انرصبأو
 تيلص ال :يل لاقف ؟يلع يبأ ةافو تفرع نيأ نم :يبأل تلق «هنفد نم انغرف املف

 .انه تحبصأو ىليل لوط ترسف /«هتوم. خراص خرص ةمتعلا

 يطاسبلا دلاخ نب ناميلس (745)

 نيدلا ملع يرصملا يئاطلا مئاغ نب نسح نب دمحم نب مدقم نب دلاخ نب ناميلس

 .فوشتلا يقام ىلع هدايز وهو .م نم طقاس (ب) .فوشتلا ص حيحصتلا و . يساقفلا :خمسنلا عيمج ف )0

 :285 :فوشتلا رظنا) "ازات"ب ةملكلا درت بتكلا ضعب فو «"يمزيت"ب ايلاح ناكملا اذه فرعي (1)
 .(733 :شماشا
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 «بهذملا ةفرعمت. رهتشا ءرص6.ةدلب ءءاط مث نيسو ةدحومب ”ةطاسبل هتبسن «''”ىطاسبلا

 ريوصتلا نسح ؛«هيدراول ماعطلا ةرثكو فلكتلا كرتو ءفشقتلا جويس 5
 ةيفلألا"ل

 يضاقلا نيبو هنيب عقوو ,ديعأ مث امهنع فرص مث ؛ةفعو ةباهمب رشابو ىضقت
 .ةلأسم يف ةعجارم ”ةعامج نبا نيدلا ناهرب

 .ةئامئامتو تس ةنس رفص يف ةعمجلا ةليل تام

 يريحبلا بيعش نب ناميلس (746)
 نيثالثو تس ةنس ابيرقت دلو «”يرهاقلا يريحبلا رضخ نب بيعش نب ناميلس

 نع ذحأو ؛همزالو يروهنسلاب "ةيفلألا"و "ةلاسرلا" ظفحو ءرماع يبأ ةياور الت .ةئامئامثو

 .نئيصحلا ءالعلا نع هقفلا لوصأو 0 يبصحلا را قطنملاو مالكلاو هريغو يملعلا

 عماجلا يف سردو .هقفلا يف عربو .يناروكلا هللا دبع لامجلا نع قطنملاو نايبلاو ةيبرعلاو

 .يواخسلا هلاق ؛للقتو ةنايدو عضاوتو نوكس عم «ةيقوقربلاو يرهزألا

 مالسلا دبع نبا ىلع هيف دمتعا «'ركسع نبا داشرإ حرش" و :يثارقلا يضاقلا لاق

 ليلخ قيرط ىلع روهشملا هيف نيب "بالجلا حيحصت" هلو :"عمللا حرش"و ؛مارهبو ليلخو
 .فيطل ءزج يف رخآلاو .ىهتنا ؛هيف داجأ

 .يريحبلا رضخو ءيخيحخطلا ىسوم هنع لحخأ

 يك وم'رلا ىزعي نب ناميلس (747)
 مهقثومو هدلب هيقف «دواد وبأ 'ييتاغتلا يكومسرلا ميهاربإ نب ىزعي نب ناميلس

 .ريخخاو نيدلاو ملعلا تيب نم ءمهلضافو
 .فلأو نيعبسو نينثا ةنس نابعش نم رشع ثلاثلا نينثالا موي هللا همحر تام

 .243/2 :ةنماكلا رردلا «185 :ةيافكلا 2120 :لينلا «.103 :حيشوتلا :رظنا (1)
 .(422/1 :نادلبلا مجعم) .رصم.ةيبرغلا ىرق نم (2)

 .م1377/-ه790 ةنس ٍقوت «قشمدب أشن «بيطخو ضاق ؛لصألا يومحلا ميحرلا دبع نب ميهاربإ (3)
 .(46/1 :يلكرزلل مالعألا ,311/6 :بهذلا تارذش 2186 :دئارفلا طقل :عجار)

 :رونلا ةرجش ٠186 :ةيافكلا «122 :لينلا «.105 :حيشوتلا 0265/3 :عماللا ءوضلا :يف هل مجرت (4)
 .4 :ةلاحك مجعم 2.264

 .34 :تالاجر «28 :ةراشبلا ,27 :يكوممرلا تايفو :يق هل مجرت (5)
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 يىلالمسلا ناميلس نب ديعس (748)

 دبع هوخأو وه .هحروو هدهازو هنامز هيف 077 لالعتسلا ىماركلا كاميلس نب دعس

 ءاثيدحو اهيدق نيدلاو ملعلا تيب نم ,ديعس نب نمحرلا دبعو «ديعس نب ىيحي هانباو «نمحرلا

 .مهنع هللا يضر
 نرقلا ردصو نرقلا رخآ دارأ هلعل .عسانتلا كرقلا لهأ نام مهلك : ىليقعبلا لاق

 .ملعأ هللاو عرشاعلا

 /.ةئامنامثو نينامثو نينثا ةنس تام ءمعن

 يحاتملا معنملا دبع نب ديعس (749)
 :"ةحودلا" ف لاق نامت وبأ يحاحلا معنملا ذيع نبا لاميو لك يملا ذيع نب ديعس

 نام ناك . يحيخلا معنملا دبع نب ديعس لامثع وبأ خيشلا «ةنايدلا يبيح و ةنسلا خيش مهنمو

 هلش عم كردي ال يذلا ْنأضلا تاالماعملا يف هلو ءالمعو املع مهرهشأو خياشملا رباك

 .عرولاو دهزلا ةوقو ءركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا يف ةميكشلا
 خياشم هلو «قيرطلا ف لوع هيلعو ع ابتلا زيزعلا دبع سراف يبأ خيشلا نع ذعخأ

 .ةبف هل يناث ال يذلا (”ماقملاب] هدارإلا هوقو نيدلا ةهدذش نم ناكو .كورخأ

 ىلع ملكتي ناكو ءاموي -هنع هللا يضر- ىطبهلا دمحم وبأ مامإإلا أاندمس ىل لاق

 ةيبرتلاب ءاجو :ةداحلا ىلع ناك نم خياشملا نم تكردأ نميف تيأر ام :ةيوبنلا ةئارولا ماعم

 :نيلجر الإ هباحصأ عم ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةريس نم فورعملا اهلصأ ىلع ةيوبتلا

 ف اناكو «ةواوز لبجب 'يضاقلا نب دمحأ خيشلاو «ةحاح يف ميعنلا دبع نب ديعس يديس
 - دمحم يبأ يديس لثم نم ةداهشلا هذهب ىفكو .نامثع وبأ هنع رأت امر ءدحاو رصع

 .مزعملاب :س ءت (أ)

 تايفو «6 :ةراشبلا «18 :يك ومرلا تايفو 219 :يليقعبلا بقانم :عجار) .تومزات نيفد )١(

 .(14 :تالاجر ,23/7 :لوسعملا ,23 :يلحاسلا
 :لوسعملا 23 :يلالشا تايفو «47 :ةراشبلا «4 :ةفرطلا «27 :ةفحتلا 250 :عتمملا :يف هل مجرت (2)

 . 56 :يباوصلا تايفو 28

 2126 :ةحودلا رظنا) .ةيرئازجلا لحاوسلا ف نابسإلا دض داهجلا ةكرح معزت .حلاص خيش (3)

 .(162/4 :اصقتسالا
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 ؛ةلماعملا قيرط يف ةلئاه ةدشو ةميظع ةوق نامثع يبأ خيشلا باحصأ ف تيأر دقلو

 اهريغو ةالصلاو ةراهطلاو ةديقعلا ناقتإ يف ديدشتلاو قمعتلا نم نوكي ام غلبأب كلذ يف نونآيو
 ةحابإلا وأ .هب دبعتلا ىلع عامجإلا عقو ام الإ بهاذملا نم نوبكتري ال ثيحب ؛تادابعلا نم

 .هنوكلسي ال فال هيف ام لكو ؛'”[يندبلا بكر ملل] هب ع افتنالا هليبسب اميف
 ةرازم هربقو «ةحاح دالبب رشاعلا نرقلا نم نيعي ؛ةعبارلا ةرشعلا يف هللا همحر قوت

 .ىهتنا ,ةروهشم

 خيش .هذلاو ديعس نب هللا دبع دمحم يبأ انحخخيش خايشأ نم : دئاوفلا" بحاص لاق

 ايحأ ؛ةقيرطلا مامإو ةقيقحلا خيش «ينانملا معنملا دبع نب ديعس نامثع وبأ ةمألا مامإو ةنسلا

 ركانملا حازأو :ةسماط امالعأ اهنم رهظأو «ةسراد اموسر ةئسلا نم هرصع يف هرطقب

 /.ناميإلا دئاقعو مالسإلا رمأ هب شعتناو «ناتهبلا لطعو
 -هنع هللا يضر-ىسوم نب دمحأ يديس لماكلا خيشلا تعمس :ءارقفلا ضعب ىل لاق

 نأ ىنمتأل ينإو .هلثم هدعب ءاسنلا دلت الو ,هلثم هلبق ءاسنلا تدلو ام :لاق مث ءهركذي

 .ينافجأب ىتح يحراوج لكب همدخأف «هراوجب نوكأ
 يف هيلإ سانلا مصتخي ناكو- معنملا دبع يديس هدلاول امصتخا نيمصح نأ ىئغلبو

 ىلع نيميلاب يعدملل مكحف ءهل اهلكأ هبحاص نأ امهدحأ ىعدا ةرقب يف -هدلبب هرصع

 :ةرقبلا بحاص هل لاقف ؟امكنم يدلاو مكح نمل :امه لاقف «هيلع اجرخف ,هيلع ىعدملا

 هيلع موكحملل لاقف ء.هدي طسبف «نيميلاب يترقب لكأي وهو ءاذه ىلع نيميلاب يل مكح
 تلكأ دقل وه الإ هلإ ال يذلا هللاب :لاقف ءدجسم الب انهاه فلحا :دجسملا يف نيميلاب

 لاقف ءاهداعأف ءاهدعأف :هل لاقف «يناسل قلز :لاقف .نذإ هل اهمرغاف :هل لاقف ءاذه ةرقب

 ءاهدعأف :هل لاقف ؛هناسل قبس اضيأ ىعداف «نذإ هل اهمرغاف :هل ليقف .الوأ لاق ام لثم
 ناهرب نأ ملعو ,ءفرتعاو اهمرغل نعذأف ءاهمرغاف :هل لاقف ءالوأ لاق ام وحن ىلع اهداعأف

 .لطابلا نع هناسل سرمخأو قحاب قطنأ ةيالولا
 اهيف لوبي داع نمو «ةحاسلا هذه يف مكدحأ نلوبي ال :اموي ءارقفلل لاق هنأ ىكحيو

 هب تبشنأ هقاس تضعف حيرلاك ةبيود هب ترمف ءاهب لوبيل اهاتأف مهضعب لفغف «ةبيود هتضع

 .كحضف ؛«ةببود كتضع :لاقف هيلإ رظنف خيشلا ةقلح ىتأف ءامميتم حبصأف «سارضأ ةعبرأ

 . ينابرلا ىبرملل ل 8خ 321 )0
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 مكب عنصي ام نوفرعتأ :اموي ءارقفلل لاقف «ةيانعلا لهأ نم -هنع هللا يضر- ناكو

 اهدري مث ءاهذحأ ةلضف مكنم هل تلضف نمف «نازيملا دنع مكل رضحي ؟ةمايقلا موي مكخيش

 دنع مكل فقيف ؛مكلامعأ هنع ترصق نم الإ قبب دو .مكنم اهجاتحا نم ىلع

 .مكرخخآ نع اوزوحب ىتح /طارصلا
 .ىهتنا «ةئامعست و نيسمخحو ثالث ةنس هللا همحر قوت

 يدماخلا يلع نب ديعس (750)
 ْف لاق .ديز يبأ وخأ ,'"”يدماحلا يلوزحلا زيزعلا دبع نب دمحم نب يلع نب ديعس

 مهس دمحم نب يلع نب ديعس نامثع وبأ «غيلبلا قلفملا رعاشلا ءبيدألا هيقفلا :"دئاوفلا"

 مامتب مستم «ةغالبلا مامز يف مسترم «برغملاب ضيرعلا بدألا مامإو «برغُمْلا ضيرقلا
 شيج حفاك هنايب رحسبو ٠ هاندأ برغملا ىصقأ حفان ؛هرعشب ةغايصلا نسحو ع ادبإلا

 ىتم ضرغلا بيصي مهسو (هأعد ىتم بيجي دبع هل بدألاو هاني كلم داعف «ةرواخما

 ءترطعأو تعرمأ ؟[هحيقنتب] نايبلا ةضورو «ترمثأ هحيقلتب هرطقب ناسللا ةحودو «هامر
 .هل دهشت بابعلا ناضيف تضافو بايلألا ترحس ىلا هرعش دئاصقو

 .ىهتنا ءاهب نفدو ءشك ارم. ةئامعستو نينامثلا لبق هللا همححر يفوت

 نب يلع نع «قاقزلا دمحم نب باهولا دبع نعو «لاله نبا نع ؛هيبأ نع ذأ

 ءشكارم ليزن يلوزحلا ديعس نب دمحأ نب ركب وبأ هنعو .يزاغ نبا نع ؛نوراه نب ىسوم
 .يزاغ نبا مامإلا "هتسرهف" يف ام هل زاحأو

 يالغلا ميهاربإ نب ديعس (751)
 ل وصألا ف كراشملا يوغللا هيقفلا ,نامثع وبأ م وسلا يلالغا ميهاربإ نب ديعس

 .ةحيلم رعشلا نم عطقو «ةحيصف دئاصق هل .ةغللاو بدألا هيلع بلغو ءاهريغو ةيبرعلاو
 نأش رمحتساف «تندرت يديمحلا دحاولا دبع دمحم وبأ سافب ةعامجلا يضاف درو

 , ةحصنب سب )ا

 46 :ةراشبلا «19 :يكومسرلا تايفو 2301/3 :لاجحلا ةرد 309 :دئارفلا طقل :يف هل مجرت (1)

 2592 :ةيركفلا ةكرحلا «69-180 :ةملاعلا سوس «130/2 :ةلوزج لالح :145/10 :مالعألا
 .20 :تاالاجر

 219 :يكومسرلا تايفو (308 :دئارفلا طقل ,301/3 :لاجحلا ةرد 235 :دئاوفلا :يف هل محرت (2)

 .406 :ةيركفلا ةكرحلا ,23 :تالاجر «48 :ةراشبلا
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 هل أ «ق ماو الازم ديلا بكل ءاهتبلط

 (7 قّلْصاَو يِدْيَمْحاَيَ نيل :٠ طفت يِقتب لِياس يِلَعل كيْلِع ىلإ

 ؟ قطناف نيِناَجَملا ىتْوَم يف مكحلا امو ؟ّيلكأ غاس لَه غاًرْوألا يف مك ىلا مف

 .يديمحلا زجعف ءهرخآ ىلإ
 نيب ام يهو «ةنماثلا ةرشعلا يف هللا همحر قوت :يسانكملا يضاقلا "خيرات" قو

 اهب لا ال «ةيرقلا نم ةييرقلا ةربقملاب نفدو ءسوس ف "”ترزنيتب نفدو «نينامثلاو نيعبسلا
 .ىهتنا «ةباغلاب يواشوشلا نيسح خيشلا

 وانسمأ ديعس (752)
 الضاف ناك :"ةحودلا" ف لاق .اهنيفدو ةلدات ةعموص ليزن «نامثع وبأ /7”وانسمأ ديعس

 .هيلع هللا ةمحر بقعي م و «هتيوازي نفدو ةسماخلا ةرشعلا ف قوت .ةيانعو ةكوش اذ ادهاز

 نب دمحم يديس باحصا نأ امك «ةنسلا عابتا ةياغ يف هباحصأ نأ تاقثلا ربخأ

 .ةيوانسم ةنسلاو «ةيواسيع ةبحلا :لاقي ناكف «بدألاو ةبحملا يف ةيآ يدهفلا ىسيع

 نم هدنع نم نولكأي درجتم فلأ وحن مهنم عابتألا ريثك -هنع هللا يضر- ناكو
 وأ ةين وأ لعف وأ لوق نم راهنلاب مهنم ناك ام هيلع اوضرع اوسمأ اذإ اوناكو «هتيواز ماعط
 برضلاب وأ لوقلاب بقاع حلصي ال ام مهدحأ دنع دحو نإ «تادابعلاو تاداعلا يف مزع

 ءيشب نوكرحتي الو «ةرافك و اعدر هاري امم كلذ ريغب وأ ,نارجهلاب وأ ؛هدنع تناك اصعب
 .ةحيحص ةينبو هنذإب الإ

 اهدجوف رادلا ىلإ بهذف «كلذب ربحأف ءدلو ةرم هل ديزف دلي ال ناك هنأ ركذيو

 هتدالوب تحرف امك هتوك.نيحرفت تنك نإ :هجوزل لاقف ءرورسو حرف يف اهلهأو ةقبطم
 هلئاضفو .تامو اهوحن وأ لايل ثالث الإ ثكمي ملف هب بهذي ام يطعي هللاف الإو ؛معنف
 .هنع هللا يضر ةريثك

 رظنا) .عومحب نمض 276 :مقر تحت ةيبوجحلا ةنازخلاب ةطوطخم ةخخسن هنم دجوت ؛ليوطلا نم (1)
 .(باتكلا اذه نم 515 .ص اضيأ

 .تنادورات قرش لامش «داولا سأر ةقطنم. يكزواديإ ةليبقب عقت (2)
 ريغصلا فوشتلا «51 :عتمملا 22 :ةفرطلا 228 :ةفحتلا :ْف هل مجرت ,ميكحلا وأ ملاعلا نيعت ةملك (3)

 .ب85 ةقرولا :(1130 :مقر .ع.خ.م)
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 يغوغدلا ديعس (753)

 يلولا .ساف زاوحأ نم 2ةدم رمملا نيفد يغوغدلا نامثع وبأ يعارلا ديعس
 .ريطخلا فراعلا ريبكلا

 قيفوتلاب ديؤملا «ةيادغا قرطب فراعلا «هناحبس هللا يلو مهنمو :"ةحودلا يف لاق

 م خيشلا اذه ناك .يغوغدلا يعارلا ديعس يديس نامثع وبأ «ةياهنلاو ةيادبلا يف ىهإلا

 .ىصقتست ال رثآمو ءىصحت ال تامارك هلو «ريبكلا ماقملاو ءريونتلا لهأ
 لوأ ف ساف نم ةلحرم ىلع يفوتو .يلوزجلا دمحم هللا دبع ىبأ بطقلا نع لح

 .ع ابتلا خيشملا باحصأ نم هنأ ف رمل نأ مدقتو .ةرشاعلا ةئاملا

 نم ةسانكم نيفد ركب يبأ نب ديعس يديس نوك هرمأ ميظعو هتامارك نم يفكيو

 بوب يوه نم وهو /«هتذمالت

 يئارتشملا ركب يبأ نب ديعس (754)
 ريبكلا فراعلا يلولا ؛نوتيزلا ةسانكم جراح نيفد «يئارتشملا ركب يبأ نب ديعس

 ممفلا يوذ ريهاشمو «ءاسيلوألا راكأ نم تاكو "ولا ف لاق .ريهشلا خسارلا لماكلا

 .ىهتنا "[ةياهنلا] تغلب ةكربلاو ةيالولاب هترهش و :لاق «ةيلاعلا

 بطقتو :لاق «بوغرم اي دتو :هل لاقف هللا هدشنو هماقم نع سانلا ضعب هلأسو

 :كلذ يف همالك نمو «كلذ دعب

 يتعمج ْف نكس دوجولا رس يرساه يتمكح اولانت باطقألا ايأ ولو

 ينتضبق يط يف برغلاو قرشلاو

 راد يديس يسافلا فسوي يديس لأسف «لاحلا هبلغي نمو لاحلا بلغي نمو «خياشملاو

 لك لاح نع هربخأف ءامهآر ناك نإ نيسح نب هللا دبع يديسو ورمع يبأ يديس نع

 .ةياغلا :ع ءن )0

 .161 :رابخلا ةحنم 2191 :ةارملا «56 :عتمملا 4 :ةفرطلا ,29 :ةفحتلا :رظنا (1)

 .يسيردإلا حيرضلا ناكم دوطيقلا را ادب اضيأ فرعتو «ساف يقرش اليم نيرشع دعب ىلع عقت (2)
 .(14 :سآلا ةرهز نيج 238 :ساطرقلا ضور :رظنا)

 .141/10 :مالعالا 2175 :رابجلا ةحنم 0105 :عتمملا 16 :ةآرملا 6 :ةفرطلا (56 :ةفحتلا :عجار (3)

-579- 



]454[ 

 «فسوي يديس اي تنأو :الئاق فسوي يديس رادحل يديس لأس مث ءامهنم دحاو

 ءنيكسم لجر وه :هل لاقف ؟وه فيك :هل لاقف معن :هل لاقف ؟اديعس يديس تيأرأ

 وه :لوقت هارت اذإ ,معن ىنعمج ؛هيإ :هل اقفاوم لاقف ءاهب هيلإ راشأ امو ةنكسملاب هدارم مهفف
 .يبإ خرف :لاق وأ «يبب

 ءادهاز اعضاوتم ءنيقتملا هئايلوأ ٠ ءنيحلاصلا هللا دابع نم ناك : ةحودلا" فو

 ال ,ماتيألاو ءافعضلا لفكيو ؛ماعطلا معطي «هللا ركذ نع رتفي ال «ةيشخلا ريثك افشقتم
 هلو «ةركفلاو تمصلا ريثك ءفوصلا نم كلذك ةوسنلقو ؛ةنشحخ '![ةعقرم] ىوس سبلي
 الو ببس هل ىري الو «ةالصلا ىلإ الإ امئاق ىري الف هيف سولجلا مزالي هتيوازب عضوم

 .مهعيمج معت هللا معنو «ةليلو موي لك يف دوفولا هتيواز درتو «ةثارح
 دب ار سم يسر يسحمسو :هتيواز ةمدح دحأ لاقو

 قّزرلا طمني هللاوإ ؛حتفلا باب نم كلذ لكف ءاحراخ الو الحاد ابسحت ال :امه لوقيو

 ائيش اهيف دمحم الف ؛ع رزلا نزاحخمل نايحألا ضعب يف لخدن انكف :لاق '"1يءاَشي ن مل

 قاب عرزلا لعل رظنلاو ثحبلا ققحو عجرا :هل لوقيف «كلذب هربخيو هيلإ نزاخلا /يتأيف

 هريخُي مئاهبلا تغرف اذإ يعارلا كلذكو «نزاخملا يف عرزلا دجيف نزاخلا عجريف :كلانه
 .هبابسأ عيمج يف نايعلل ةرهاظ ةكربلا تناكف ,مويلا كلذ يف اهب هللا هيلإ ىتأيف «كلذب
 .نيح لك يف هولعفي ام. مهريغو هباحصأ فشاكي ناكو

 ناطلسلا نب دمحم هللا دبع يبأ ريزولا عم هل قفتا ام «هتامارك نم عاذو عاش امو

 دحأ ىلع بضغف ءاهب ناكو ةسانكم ىلع هالوو هوبأ هرزوتسا امل نيرملا دمحأ سابعلا يبأ

 نأو هيلع نامألاب خيشلا ىلإ ريزولا ثعبف ؛خيشلا ةيواز ىلإ يرواشملا بهذف «نيرواشملا
 .لعفاف -كديس نعي- كفيض ىلإ بهذت نا تككذإ :خيشلا هل لاقف «هيلإ هثعبي

 .هللا هلتقي كلتق نا :خيشلا لاقف .ئلتقي نأ فاحأ «يديس اي :يرواشملا لاقف

 تءاجف ءرثأ هل رهظي ملو هلتق ةثلاثلا فو .نيتليل هدنع يقبو ءريزولا ىلإ يرواشملا بهذف

 يف كلذ قبس :اه لاقف ءريزولا هلتق دق يدلو نإ ءيديس اي :هل تلاقو ؛خيشلا ىلإ همأ

 هيلع طلستو «ةليللا كلت يف ريزولا كعوف «ريزولا نعي ؛نآلا هقحليس رخالا نإو هللا ملع
 .لئالق مايأل تامو همحل قزمتف .همسج يف لاكأ

 .ةعقر :نس ءت ()

 .26 :دعرلا (1)
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 نم دحأ برقي الو ؛هريقوتو خيشلا مارتحا دازو «ءكلذ نم ناطلسلاو سانلا ربتعاف
 ةحاسلا كلت لعدي ىتح ينامجلا نوعبتيو «ةديعب ةفاسم نم ءوسب هتيواز ةحاس ءارمألا

 اياوزل سيلو «نيحلا يف ةهاع هتباصأ ةحاسلا يف لخدو كلذ زواج نمو ءهنع اوعحر

 .هتيواز ةمرح لثم ةمرح برغملا

 .ىهتتا «هتيوازب نفدو ءرشاعلا نرقلا نم ةسداسلا ةرشعلا رخاوأ يف هللا همحر يثوتو
 ةيواز نم ابيرق ةسانكم رهاظب لزن تقولا ناطلس نأ ؛هتامارك نم عاش امو

 اي :لاقف /«هتيواز ةعموصب ناكو «هروزي ناطلسلا باحصأ ضعب ءاجف «هب ماقأو «خيشلا

 ؟هقلت مل و ءانه ناطلسلا نوكب تملع ام وأ ءديعس يديس

 تلعجف .انأ هتفرع يذلا وه ناطلسلا :-اهدمو هعارذ جرخخأو- خيشلا هل لاقف

 كسسمأو ؛خيشلا ىلإ أحلو ءناطلسلا بحاص عزفف ءنصغلاك كرحتتو برطضت ةعموصلا
 كلذ ركذ املف ؛:ةعموصلا تنكسو هلاح نكس نأ ىلإ .هللا ىلإ عرضتي لعجو «هيلجرب

 !؟لاق ام لاقو خيشلا تجرحأ ىتح كلذ ىلإ كاعد عيش يأ :هل لاق ناطلسلل

 هدنع ع دوتسا ام هدنع بلطي مهميدخ هاتأ «كلملا ءافرشلا ىلو امل هنأ ؛هتامارك نمو

 رئاطب اذإو سلجف ؛مودلا رفضي هتيواز نم ةيحانب اسلاج هدجوف «مهتعتمأ نم نيرم ونب
 ءشيرلا رياطتف اتيم رئاطلا طقس ىتح هرصب خيشلا عفر امف «همامأ حلس "[ج رولبلا] هلعل

 .ابراه ىلوو عزف كلملا ميدخ هآر املف
 ناكو ؛””ةطمل لبج نم ”ناميلس ئب ليزن ''”فيرشلا دمحأ يديس نأ اهنمو

 :ءتقولا ناطلس نيبو هنيب هنطاب يف ةشحو هل تعقو «قيرطلا يف مدق هلو ءلاح بحاص

 لخدف ؛هكالهإل هتمه فرص نأ ىلإ كلذ ىدأ ءيدهملا خيشلا دمحم هللا دبع وبأ وهو
 خيشلاب اذإف «يربح دراو كلذب هيلع درو وأ ؛هدي يف روقاشب هب عقويل بيغلا يف هيلع
 لاقو هيلإ تفتلا نأ الإ نكي ملف ءهل ظفاحلاك هسأر ىلع هديو ءهيلع مئاق ةمجرتلا بحاص

 .عحرف «ليبس كلذ ىلإ كل امف ,بهذا انهاه ىلإ :هيلع ركنملاك هل

 .حراب :ت ا قو .جولبلا .م )0

 :ةفحتلا :عجار) .يئارتشملا ديعس باحصأ رابك نم .يطمللا يناملسلا فيرشلا ورمع نب دمحأ (1)
 .(164 :رابخلا ةحنم (6 :ةفرطلا 7

 .(111/2 :ءارحصلا ةملعم رظنا) .نفيرخأ .نوفزأ اهارق نم «ةيرامغ ةليبق (2)

 .(226/1 :ايقيرفإ فصو عجار) .تاغتلاو غالز هتاعفترم مهأو ءساف لام يلبج ردحنم نع ةرابع (3)
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 صار اوعطق كرتلا نإف ءاحيحص ناك هلاحو «جراخملا يف عقو هل قفتا يذلا اذهو
 ناكف هيلع هتارحل هبدأف ءهنم ربكأ ناك خيشلا اذهو ءكلذ دعب روقاشب روك ذملا ناطلسلا

 .ةيوازلا تلطعتو ءهنع سانلا قرفتف ءهلاح صقنو .هطاطخناو هيلختل ابيس كلذ

 نم وهو ردغخل يديس هآر ذإ نييورقلا دجسم يف نايحألا ضعب يف وه امنيبف
 ءلايلا ءريس فوسكم هب اذإف لبق هفرعي ناك هنأل «هلاح ركنأف ءديعس يديس باحصأ

 كنم ديرأ :هل لاقو ءخيشلا عم هل عقو امو هنأش هيلع صقف /؟نالف اي كنأش ام :هل لاقف

 يديس هل لاقف ,خيشلا لزنم ”[امدق] ىتح ابهذف ؛هدعاسف ؛خيشلا دنع يل طسوتت نأ

 اذه ىلع هب نيعتسنف -خيشلا باحصأ ءاربك دحأ- نالف يديس ىلإ انبهذ ول : راد

 موي ناك اذإ ىتح ءالهما :امهل لاقف «كلذ امهرمأ ىلع هعم اضوافتف هيلإ ابهذف ءرمألا
 اولعفف «دحاوتيو كلذل خيشلا زتهيف ءنوركذيو نوعمتجي ءارقفلا نأل ؛خيشلا اندصق ةعمجلا
 .امهعارو وهو هنامدقي هب ابهذو كلذ

 اوذحخنأف «ءيديس اي معن :لاقف !اذه تنأ :هل لاقو .هفرع خيشلا يدي نيب اولثم املو

 .فارصنالاب هرمأو .هنع يضرو هلبق ىتح هب اولاز امف ؛هيلع هنوفطعيو «هيلجر نولبقي
 ناك ام ىلإ داعو .هلاح ربخْباو عجرف ءكعضوم ىلإ :هل لاقف ؟يديس اي نيأ ىلإ :هل لاقف

 ندي ل
 يلاب ىلع يقبو ؛هتمهب يل اطباض ديعس يديس ناك :لوقي راد يديس ناكو

 -هسفن عم وهو- هتبحصل ىتأ نم ديعس يديس ناك :لوقي ناك هنأ هنع تعم ينأ

 .هقلطأ و هسفن هنع كسمأ

 يعارلا ديعس يديس نامثع يبأ خيشلا نع ذأ .ةريثك -هنع هللا يضر- هلئاضفو

 .هنع هللا يضر («ةريهش هتيوازب هتضورو .هلبق يذلا

 حئاسلا ديعس (755)

 وه :"ةحودلا" يف لاق "كلام نب برع نم ءنامثع وبأ ''”يكلاملا حئاسلا ديعس
 بحص «ملاعت هللاب نيفراعلا لاجرلا نم ناك :لاق مث .ىلاعت هللاب فراعلا ىلولا خيشلا

 .ابرق :ت (أ)

 65 :عتمملا رظنا (1)

 لئابق :رظنا) .نييلالفا ةبغز نم مهو «برغلا قوس برق تروك دحا ةدايقب مهيضارأ عقت (2)
 ١(. :شماغا 158/1 :ةلوصلاو زعلا .123/2 :برغملا
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 سابعلا ابأ خيشلاو ءريغصلا دمحم هللا دبع ابأ خيشلاو ؛عابتلا زيزعلا دبع سراف ابأ خيشلا
 .هحانج تحت راطي ال يذلا نأشلا ةبحملا ماقم يف هل ناكو .يئراحلا

 ذا :ديعس خيشلا عم حبصلا ةالص دعب سلاج انأ امنيبف :لاق هللا همحر يدلاو يئندح

 ءاجف ؛ةدحاو ةرقب يلو ةيوازلا هذه ف كعم لزان انأ ءيديس اي :هل لاقف «ءلجر هءاج

 طلسي ال هللا نإ :خيشلا هل لاقف .انئازإب يذلا يداولا اذهب اهسرتفاو ةحرابلا دسألا اهيلإ
 دسألاو هللا ءاش نإ اهدنت كنترقب ىلإ بهذا نكلو ءانعم همرحب وه نم ىلع /دسألا
 ؛ىعرت يداولاب هترقب دجو دقو عجر ىتح ديعب ريغ ناك امف ءلجرلا بهذف .«كل اهاعري

 انوربخسأ راودلا لهأ نإ مث .كلذ نم انبجعف ءاهنع بهذ هآر املف ءاهئازإب ضبار دسألاو
 .ناطوألا كلتب هترثك عم مهمئاهب ىلع طق ْئرجي مل دسألا نأب

 هنع اند - يجيجفلا يدهم يبأ قدا ميد نيسحلا جاجحلا وبأ انخيش ناكو

 .نيفراعلا ءايلوألا رابك نم هنإ :لوقيو «تاماركلا نم بئاجعب

 هل لاقي عضومم. نفدو ءرشاعلا نرقلا نم ىعي ؛ةعبارلا ةرشعلا ل وأب هللا همححر قوت

 .كانه روهشم ةرازم هربقو «' ”راغزأ دالب نم ةموجرمل
 .هبحصو هلأ و دمحم انديس ىلع هللا ىلصو :ميح رلا نمحرلا هللا مسب

 رشع يداحلا نرقلا لهأ

 يلالمسلا هللا دبع نب ديعس (756)
 -هنع هللا يضر- ناك .نامثع وبأ 8 1بسلا ةزمح نب ىلع نب هللا دبع نب كديعس

 .احاص ايلو ادهاز اعرو مولع يف اننفتم الماع املاع اهيقف

 .يدماحلا يلوزحلا يلع نب نمحرلا دبع ديز يبأ نع ذحأ
 .فلأو ثالث ةنس هللا همحر قوت

 يسابعلا هللا دبع نب ديعس (757)

 [يندرتلا] مل يسابعلا يلو زجل ميهاربإ نب هللا دبع نب ديعس

 .ينادورلا :ك (أ)

 1 1 هه 1 اراد (.32()

- 

 ةقطنم يأ .سكم يداوب ابونج يهتتتو «ةرامغ لابجو قارقر يبأ رهنو طيحملا نيب عقت ةقطنم (1)
 .(233/1 :ايقيرفإ فصو ؛23/2 :برغملا ةملعم :رظنا) .ايلاح برغلا

 .23 :تالاجر .16/5 :لوسعملا ,22 :ةراشبلا «.154 :ةوفصلا 47 :يكومسرلا تايفو :عجار (2)
 :نوسعملا ,21 :ةراشبلا .26 :يكومسرلا تايفو :رظنا) .يبطرقلا برز يبأ يضاقلا ىلإ بستتي (3)

 .(409 :ةيركفلا ةكرحلا ,.27 :تالاجر 8

-583- 



]458[ 

 وبأ يضاقلا لدعلا ءثاحبلا ققحملا لصحملا هيقفلا انخيش :"دئاوفلا" بحاص لاق

 هللا دبع يبأو ؛ يلازدنإلا يضاقلا نيخيشلاب هقفت «ميهاربإ نب هللا دبع نب ديعس نامثع

 .هتليضف تنابو «هتريس تدمحف ءامهتافو دعب ةعامجلا ءاضق يلو .امهريغبو يناسملتلا

 ءايفتكم ناك و ءائيش هتيالو ةدم لاملا تيب نم ذخأي مل .هعروو هقفرو هلدع ضافتساو

 روهشم نع اثاخب ,مهتالجسو مهماكحأ يف خياشملا نم ىضم نم جهن ىلع ىرجو

 .مهيواتف بيرغل اعلاطم ن هب امو لاوقألا

 نم ةلمج يف هيلع تأرقو «ةقداصلا ةمهلاو ماتلا ءانتعالاب ةنس ةرشع سمح هتمزال

 "ةلاسرلا" ىطاعتت ىلا هقفلا 52 ؛نيخخيشلا دعب ةعامجلا ثراو وه ذإ ؛باحصألا

 نسبا" ىوس ةديدع ارارم هيلع اهانمتخو «ليلخو بجاحلا /نبال ”عورفلا رصتخماو

 .ريرحتو ثحب ةءارق «ةيناث فصن برق ىلإو «ةرمف ”بحاحلا
 "ةرصبتلا"و سنوي نبا"ك هقفلا تاهمأ نم هسلحب يف ةعلاطملا دعب رضحتسي ناكو

 ىلع هب رهظتسيو «هيلإ جاتحي امث اهريغو يسنوتلا"و "نايبلا" و ”تامدقملا"و "تاهيبنتلا"و

 .راصتخالا تافآ نم اهتمالسل رسيأ اهنم هقفلا ذحأ :لوقيو «نيرحأتملا بتك هقف

 ءاهحرشو "لاعفألا ةيمال"و «"كلام نبا ةيفلأ"و "ةيمورجلا" ةمدقم هيلع انأرقو

 ييوزقلل ”حاتفملا صيخلت و ءيكبسلل "عماوجلا عمج"و ءاهحورشو يسونسلا دئاقعاو
 .يكومسرلا يلوزحلا ناميلس نب دمحأ سابعلا يبأ ننفتملا هيقفلا نع نونفلا هذه ذحأو

 .ساف ةخيشم نع

 عبس ةنس ةدعق يذ نم نيرشعو ىدحإ ةليل نوعاطلاب اديهش هللا همحر فوتو
 .سيمنلا بابب نفدو «فلأو

 يلازوهملا يلع نب ديعس (758)
 ءردصلا ةمالعلا ملاعلا هيقفلا انخيش :"دئاوفلا" يف لاق ؟”يلازوملا ىلع نب ديعس

 داوطأ . نم دوط :يلازوها يس وسلا ىلع نب دوعسم نب ىلع نب ديعس يديس ةاضملا يضاق

 ةنيكملا ةزعلاو ةباهملا ناكرأ نم نكرو «ةنيكسلاو ةانألا

 تايفو 33/ | : يناقملا رش 9 :يساملجسلل مالعالا 2003 :لاجحلا ةرد :يقف هل اروع )1(

 :مالعالا .48/7-51 :لوسعملا 03 :يلالضا تايفو «43 :ةراشبلا .37 :ةوفصلا ,26 :ىكومسرلا
 .407 :ةيركفلا ةكرحلا .48 :ةملاعلا سوس 2
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 ةملك عمجو «ةريسلا نسحأف «ةنس نيثالثو افين ىصقألا سوسلاب ةعامجلا ءاضق يلو

 ءءاضقلا يف ميوقلا نتسلا ىلع ةموكحلا ىرجأو ؛ىذدعلاو ةأرحلا لهأ ىلع ظلغأو ءىدملا

 ةمكحلا رشنو ءاهطئارش ماقأو ةءورملا ايحأو ءىضم نم جهن ىلع هتقيرط هرطقب حضوأو

 .هسراض درو ىوشا مف دسو «هسراد مرو لدعلا دشو ءاهطقال طبغأو

 ردصلا ماعلا مامإلا خيش كلذ يف راشتسا ءاضقلا ةيالوب هتقو ناطلس هيلع مزع املو

 دامتعالا الإ كوخأ كيلع اهب ريشي ةليح ال :هيلإ بتكف «ةعرد ليزن يدهم نب دمحم ريبكلا
 .حلاصلا فلسلا ةقيرط عابتاو ؛نيحلاصلا دوهشلا ذافتلاو هيلع لك وتلاو هللا ىلع

 .ىهتنا ءتوملل دادعتساللاو

 ؛ليلخ خيشلاو /ءبجاحلا نبال ”عورفلا رصتخم" يف هب تعفتناو ؛هسورد ترضح
 ةريزغ تكن هسلجم يف يرحجبو ”ريكذتلا" بانكو «يقارقلا "حيقنت"و «ةيبرعلاو ,ريسفتلاو
 .ديياقت يواتفلا يف هنع تديقو .هريغ عم دجوت نأ ّلق ءرداونو تاياكحو «ةديفم حلمو

 نم ءاطعلا ةعسوتب ملعلا ةبلط ىلع ماع دئاز فطع هلو .ةنسح سيرارك هتبوجأ نم عمجو
 .سانلا نم مهريغو سابحألا

 ءيش هيدي ىلع يرجي ال هنإ ىتح «ناكمب. عرولاو دهزلا نم -هنع هللا يضر- ناكو
 :لوقيو .ءاضقلا ةيالو ىلع مدنلا دشأ هتافو ضرم يف مدن كلذ عم مث ءاهبابسأو ايندلا نم

 .اهنم يل ىلوأ "يمسلا] لكأ
 نب دمحأ هيقفلا هبئان فشاك «ةقداص تاسارفو تافشاكم -هنع هللا يضر- هلو

 حتفو ؛هءاجف «نيحلا يف هيلإ ثعبف .مكحلا ذيفنت ىلع بئانلا مزع ةلزان يف اموي دوعسم
 امو دعب ام الو هلبق ام أرقي ملو «ةلزانلا يف مكحلا نيع هنم أرقو هيدي نيب اباتك خيشلا

 ىلع مزع بئانلا ناك و ؛كيلع ىلمأ ام مكحلا ذفنأ :هل لاق مث ؛هل درس ام الإ ائيش هل لاق

 .ةريثك هللا همحر هدئاوفو .كلذ فالح

 نم تلخ ةرشع نامشل نينثالا ةليل هللا همحر قوتو «ةئامعستو ةرشع ثالث ةنس دلو
 ؟كب هللا لعف ام :هل ليقف «هتوم دعب ءيرو .سيمخلا بابب نفدو ءفلأو ىدحإ ةنس رفص

 | .مهمظعي ناك و «تيبلا لهأ يجب يل رفغ :لاقف

 هللا مسب :هصنو «هتافو دعب الإ دحأ هب ملعي لد يقرشم طخ باتك هتكرت ف دجوو

 .هدعب يبن ال نم ىلع هللا ىلصو .هلك رمألا عجري هيلإ ءهدحو هلل دمحلا «ميحرلا نمحرلا

 . حيشلا ل © سم )0(
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 نم .نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو هللا هقلخ نيح نم مدآ دلو ديس دمحم انالومو انيبنو انديس

 هللا هديأو «ميعنلا هقرافي الو ءميركلا همركي نم اي «تبه هللا ريغب رشب نمو «تبث هللاب رشب

 ميلستلاوةالصلا لضفأ هيلع نيلسرلا ديس فنك" يف هلعحو «ميظعتلو ليحبلاب هدمأو لاعت
 ثيح ؛اريخ انع هللا كازح .يلع نب ديعس يديس لضافلا فراعلا هيقفلا يديس

 ؛ةرهاطلا هتعيرشب تمكحو ءاهب تلمعو «ملسو هيلع هللا ىلص نيلسرملا ديس ةنس تعبتا

 هتيأر ام ةرامألاب ءكنع ضار ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نإ ؛ريخب رشبأو «ةرهازلا /هتقيرطو
 «برغملا نم تععلط مونلا ف سمشلا تيأر ام ةرامألابو ءريدي هءارو كريغو ءريشي
 .رمقلا عم تاععمتحا اهتيأر ام ةرامألابو «ليللا ف تفسك سمشلا تيأر ام ةرامإلابو

 ءادوجوم ''[ليللا داوس] تييأرو ءتظقيتو مونلا ف علط رجفلا تيأر ام ةرامألابو

 ؟ليللا ميقت ام ءيش يأل :كل لاقو ءثوغلا كءاج ام ةرامألابو

 مونلا ف نذؤملا تعمس ام ةرامألابو ءتيلصو «,تأضوتو «تيعمو «,تلظقيتساو
 مالسلاو ةالصلا هيلع ليربج انديس ناذأ ءامسلا ف هنأ لاحلاو ءضرألا ف هبسمتو

 نم مكل بنتك «ينشافلا يشرقلا دمحم فيرشلا ىلاعت هللا ىلإ ريقفلا نم ةءاربلاو .ةكئالملل
 .ةئامعستو '””[نيعستو] عبس ةنس لاوش رشع يناث يف ةفرشملا ةبيط

 ذحو ءاريخ نيكاسملاو ءارقفلاب صوتساو ؛ةمالسو ريخ ىلإ انتبقاع هللا نسحأ
 ىلاعت هللاو ءباقع اهمارحو ءباسح اهالح نإف ايندلاو كايإو «كديب هللا ذخأي مهيديأب

 .ىهتنا «هتبحمو هتعاط قيرط كيلع لهسيو ؛هتعاط ف كرخسيو اهنم كيجني
 هللا دبع ىبأ ققحملا هيقفلا حاصلا خيشلاك' خياشملا ةلحج نع - هنع هللا يضر- ذحخأ

 مساقلا يبأ دهازلا لصحملا ةعامجلا خيش مامإلا نعو «يلوزتلا يرارجلا يدهم نب دمحم

 .مهب انعفنو «مهنع هللا يضر ءامهريغو ؛خيشلاب فورعملا يتونفتلا
 ذا ف تاعجارم ينادوسلا اباب دمحأ خيشلا نيبو هنيب ترجو

 يلالمسلا ميهاربإ نب ديعس (759)
 .ةكومسرو ةلالمس يضاق] (”يسيفختلا يلالمسلا نيسحلا نب ميهاربإ نب ديعس
 .الضاف اهيقف -هنع هللا يضر- ناكو

 .نيعبسو :س ءط (ب) .ك نم ةفاضإلا ()

 .زودأ ةنازخب ةقرو 30 ف ةلكأتم ةخسن اهنم دجوت «ةيهقف ةبوحأ هل )١1(

 .(597 :ةيركفلا ةكرحلا) .رشاعلا يرجفا نرقلا نم نماثلا دقعلا ف نارفإب ءاضقلا ىلوت (2)

-586- 



]4 

 [فلأو ىدحإ ةنس دماح نب ىرق ىدحإ (”فيرازأب يفوت
 يلمتلا رابجلا دبع نب ديعس (760)

 .دلهمي نب رابحلا دبع يديس ةيرذ نم .”يلمتلا ميهاربإ نب رابحلا دبع نب ديعس
 .انيد اريخخ ءاعرو ادهاز ءاك رابم هلضاف ءاحلاص هلاججر - هنع هللا ىصر- ناك

 .فلأو عست ةنس يفوت
 يلمتلا بوقعي نب ديعس (761)
 :لامرلا تحن نم ,””يلمتلا مصاع نب نمحرلا دبع نب ديعس نب ب ومعي نب كليعس

 .كليعمس نب دمحأ هيقفلا دلاو ىمدلب يضاق «لضافلا ريهشلا هيقفلا

 .فلأو ةرشع عبس /ةنس هللا همر قوت

 ةلبقلا دالب 0 تا زت] ىرق ىدحإ 0 ع 2 ”يجوألا نسحلا نب كديعس

 .تشكت نيفد ؛'”ةفيرظ ليزن

 ىلع هرصع لهأ عمجأ .عالضفلا رباكأو ءايلوألا ريهاشم نم - هنع هللا ىضضرَ- ناك

 هل سانلا دجوو «تاماركلا بئارغو تافشاكم هنع رثؤت .هتلالجو هعروو .هدهز و هلضف

 .اتيمو ايح دصقو هب قلخلا عفتناو «تاريخلا هل دهوشو «تاكرب

 .فلأو نيعبسو عبس ةنس هللا همحر قوت

 يرام_هلألا يلع نب ديعس (763)

 7١ يناولحلا 'ت0ء يرام هلألا] ىلع نب ديعس

 «يلالمسلا بوقعي نب هللا دبع دمحم يبأب هقفت ءاحلاص الجر -هنع هللا ىضر- ناك

 .يرم_هلولا .م ءس تن (ج .م نم ةفاضإلا (ب) .م نم هدايز 0

 .تينزت لامت قرش دمح تيأ ةليبقب عقت (1)
 4 :تاالاجر 309 :ةراشبلا 6 : يك ومس رلا تايفو :رظنا 2(

 .45 :تالاجر .20/4 :لوسعملا «42 :ةراشبلا ,26 :يكومسرلا تايفو :عجار (3)
 .37 :تالاجر 70/8 :لوسعملا 39 :ةراشبلا ,37 :يكومسرلا تايفو :يف هل مجرت (4)

 .توارفات لامه نلما يداو ىلع لطملا تسكلا لبج حفس دنع عفت (5)

 .باوص تيأو ميرداو تبا نو عفت ."فيرظنأ" ايلاح قطنت (6)

 232 :ةراشبلا 7 : يك ومس رلا تايفو :رظنا) .ناولحيإ ةيرق نيفد ءرامهخكحل واديإ ةليبق ىلإ ةبسسن (7)

 .(3] :تالاجر ,.31/5 :لوسعملا
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 .هب عفتناو ءاليوط انامز هبحصو

 .فلأو نيتسو ثالث ةنس هدلبب قوت

 يلمتلا هللا دبع نب ديعس (764)

 نب ديعس كراشملا هيقفلا ءنامثع وبأ انخيش :"دئاوفلا" ىف لاق (1!هللا دبع نب ديعس

 هقفلا ف ةلماك ةنس هسورد ترضحو «نونفلا نم ريثك يف كراش «يلمتلا ريدي نب هللا دبع

 ناكو «ةحيصف لئاسرو «حيلم رعشو ءنسح طخ هلو «نايبلاو لوصألاو دئاقعلاو ةيبرعلاو
 .ةعامجلا ءاضق ف بانتسي

 .فلأو ثالث ةنس ناضمر يف قوت

 .409 :ةيركفلا ةكرحلا .47 :تالاحر .17/5 :لوسعملا 35 :دئاوفلا ,30/3 :لاجحلا ةرد :ْف هل مجرت (1)
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 .هبحصو هّلآو دمحم انديس ىلع ملسو هللا ىلصو «ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 نيشلا فرح
 ىدوم نب بيعش (7065)
 ريخلاب روهشم ءحلاص لحجر «ةلاهت ىلعأب ' ”نيرحرت نيفد 2"! [ىسوم نب بيعش]

 )تار ايرلاب دصقيو تامارك هنع رثؤت ءةك ربلاو لضفلاو

 يزونملا ىسوم نب بيعش (766)
 ىرق نم ةيرف (رومزأ بيعش يديسب فرع 20 هيهاربإ نب ىسومه نب بيعش

 يف دحو .تاثاغإو تامارك هل نوريو «ةكربلاو ريخلاب دلبلا كلذ لهأ دنع روهشم ءزونمأ
 لصفي نأ ميهاربإ نب ىسوم نب بيعش يديس اوضارت اموق نأ هانعم ام زونمأ ىرق ضعب
 .ملعأ هللاو 900 ماع رخآ خيرات فو :889 ماع خيرات ف مهتلزان

 يوارغملا دمحم نب نورقش (767)
 «ملكتم ذاتسأ ؛”7يوارغملا هللا دبع وبأ ةعمج يبأ نب دمحأ نب دمحم نب نورقش

 .ةديصقب هاثرو «يزاغ نبا خيشلا نع ذخأ .ظفاح طباض ْئرقم

 .ةلامعسنو نيرشعو عست ةنس يقوتو
 نم "نيملسملا ماوع رفكي نم ىلع ركلا يف نيمكلا شيجلا" اهنم ءفيلآت هل

 "جابيدلا /لييذت'

 راخفلا نورقش (768)
 لاوحألا وذ ؛لماكلا يلولا حلاصلا خيشلا ؛””يسافلا يسلدنألا راخفلا نورقش

 نس نم ةطقاس ةمجرلا 0

 .14 :تالاجر :47 :يكومسرلا تايفو :رظنا (1)
 .توارفات زك رم برغ بونج الهات ةليبقب عقت (ْنيِروُضاَزات )2(
 .اهيلإ انعجر ىلا رداصملا يف هتمجرت ىلع فقن مل )3(

 .زونامأ ةليبق ءطاوسرت بونج ءوسقمأ لبج لفسأ عقت ةيرق (4)
 مجعم «(277 :رونلا ةرجش «193 :ةيافكلا 289 :دئارفلا طقل «107 :حيشوتلا :يف هل محرت (5)

 .257 :ةيركفلا ةكرحلا ,71/10 :ةلاحك

 .14<1 مقر نييورقلا ةنازخخ طوطخ هنم «نامبإلا يف ديلقتلا ةلأسم ْق هفلأ ,م1514/ه920 ماع طساوأ هبتك (6)
 :رطاعلا ضورلا .160 :ليلكإلا 135/1 :يناثملا رشن «117 :جاهتبالا :يف كلذك هتمجرت رظنا (7)

 .303/2 :ةولسلا «75 :رردلا طاقتلا «57 :ةوفصلا 65
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 وبأ هل لاف ءيسافلا نساحلا ابأ الوأ بحص .ةرهاظلا ةكربلاو «ةرهابلا ةماركلاو ؛ةقداصلا

 اي معن :لاق ؟هللا يف ربصتأ :لاق !يديس اي معن :لاقف ؟هلل ربصتأ ءيدلو اي :اموي نساحلا

 هلبق حاص اذه :هل لاقف «ةميظع ةحيص حاصو ءال :لاقف ؟هللا نع ربصتا :لاق !يديس

 .رباكألا نم نالفو نالف

 املف «تحلصماتب نيسح نب هللا دبع دمحم ابأ لماكلا خيشلا -هنع هللا يضر- رازو

 هسفنو طق هلكأ ام «هفاعي نورقش يديسو «خيطبب اعد خيشلا هيلإ رظنو هيدي نيب سلج

 هنم لكأي نأ خيشلا هرمأف «ريحت هيدي نيب عضو املف «ةياغ هتحئار هركي هعبطو «هنم رفنت

 ةناطيش كلت :خيشلا لاقف .هفنأ نم مدلا نم ةعفد تعفدنا هدي دم املف «هتفلاخم هنكمت الو

 .ذئموي نم خيطبلا لكأل طسبناف «سفنلا

 ف دعصيو «هبلق بذتجيو بيغيو ؛لاوحألا هيلع بلغت -هنع هللا يضر- ناكو

 ملكت :هل نولوقيو ؛هيلع سانلا عمتجيو ؛هديب هزاكعو سيردإ انالوم حيرض يف يلا جردلا
 .هللا هعيضو هللا عم اقداص طق انيأر ام :اموي مهل لاقو ءيديس اي

 7"دمحألا دصقملا" يف اهركذ «ةريثك -هنع هللا ىضر- هتاماركو

 .فلأو نيرشعو ةينامث ماع هللا همحر يفوت

 ؛يرداقلا بيطلا نب مالسلا دبع فيلأت ."دمحأ هللا دبع يبأ انديسب فيرعتلا ف دمحألا دصقملا" (1)
 .م1932/ه1351 ماع سافب رجحلا ىلع عبط «م1698/ه1110 ةنس ٍقوت

-590- 



 نيغلا فرح

 دادسلا وبأ يزاغلا (769)

 .شكارم نم روصقلا فرطب ”ةليمرلا نيفد ؛''”دادسلا وبأ يزاغلا
 ءبابلاب نم رظنا :هميدخل اموي لاق ؛عابتلا زيزعلا دبع دمحم ابأ خيشلا نأ ىكحيو

 .هربخأف عجرف «رايدلا نيب هرطع عيبي ايدوهي الإ دجي ملو جرخف

 .يدوهيلا ريغ ري ملف جرتخف «بابلاب نم رظنا :هل لاق مث «ةهينه ثكمف
 .ىلاعت هللا ءايلوأ نم راصو هنيح نم ملسأف هب تنا :هل لاقف ءةثلاث مث

 ىهتنا ؛خيشلا اذه شكارم لهأ ضعب يل ىم اذكه ءروكذملا يزاغلا يديس وهف
 77 يافلان

 )١1( :مالعالا 22 :ةفرطلا 228 :ةقحتلا :ق هل محجرت 60.

  (2).شك ارم.ةلاكد باب ةموح ءايحأ نم يح

  (3 )ى عتمملا بجاض يسافلا يدهلملا دمه يعي
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 ءافلا فرح

 ةيلالغلا دمحم تنب ةمطاف (770)

 -اهنع هللا يضر- تناك .اهنامز ةعبار «('”ةيلالهلا الع نب نم ءدمحم تنب ةمطاف

 دق «تادباعلا اريثك هلل تارك اذلا «تاعشانخلا تارباصلا تاتاقلا تاحلاصلا نم مويلا

 ةيالولاب اهركذ عاذو اشفو «سانلا اهيلع ىنثأو «برغلاو سوسلا دالب معو ءاهتيص /رشتنا
 .سانلا عيمج ف ةماعلاو ةصاخلا دنع حالصلاو

 ةبحناو ريخلا لهأو نيلماعلا ءاملعلا رباكأ هلك كلذب اه دهشو «تامارك اهنع رثؤتو

 ف قيرغلا ءكسانلا عشاخلا يضرلا يفصلا «لماعلا ملاعلا مامإلا انحخيش نأ كلذ نم «نيدلاو

 يطعملاب بقلملا ءحلاص نب دمحت انذاتسأ انالومو انديس ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ةبحم

 اذه ٌلثم صخي نم كيهانو «ءاعدلا اهنم بلطيو اهيلع ملسي '”[اهيلإ] بتك ءيدعجوبلا
 .ءاعدلا هنم بلطيو «مالسلاب ريبكلا حلاصلا لحرلا

 ةالصلا لضفأ امهنكاس ىلع- نيفيرشلا نيمرحلا ينأت اهنأ اهنع هب قثأ نم ينربخأو
 ريطي فيك :اهف لاقف ءاهتولخ ف يهو كلذب ههفاشت «تءاش ىتم امهروزتو -مالسلاو
 يف تعضوف ءءوضولا نم تعرف دقو اهرهطم نم اهمدق تسعفرف ؟ءاوهملا يف ءايلوألا
 .ناكم مهنع دعبي ال مهرمأ اذه :تلاقو «ةولخلا يف اهالصم

 هنإف كتجاح وناو برشا :هل تلاقف «ءام اهيف اتسط اموي هتلوان اهنأ اضيأ ينربحأو

 ذعأ هنأك نيعأ ؛هناكم يف هتفصب هفصوو (هنم تبرشف :لاق هنم برش امل وهو مزمز ءام

 .دقتعاس هرئب نم

 يتأي ملسو هيلع هللا ىلص هنأو «ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىرت اهنأ اضيأ ينربخأو
 .ضيب ليخ ىلع اهنع ربخملا ةقثلا اذهل مهيمست تناكو ؛هباحصأ ضعبو وه اهيلإ

 ضعب ةعبب يف تاحلاصلاو نيحلاصلا ءايلوألا عم رضحت اهنأ اهنع اضيأ ىنربأو

 نم قفأ يأو دلب يأ يتأت اهنأ اضيأ اهنع ينربحأو .ةدم. رهاظلا لهأ ةعيب لبق برغملا كولم
 .تءاش ىتم ضرألا قافآ

 .انيلإ :م (أ)

 ةيرق نسحلا نيب نم عرف البيع ب نم يهو «تالعاتو .طالعتاللو «تالعوت :رداصملا اهبتكت )1(

 .(95 :تالاجر 2 1277 :لوسعملا :عجار) .م92-1793/ه7 ماع تيفوت .تلدهحسات
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 واولا فرح

 .هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع ملسو هللا ىلصو «ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 ناولز نب جاجو (771)
 لاجر ىلإ فوشتلا" يف لاق .ةسام لحاسب ولم نيفد «"!”ناولز نب جاجو

 ذحأف ناوريقلا ىلإ لحر ءىصقألا سوسلا لهأ نم يطمللا ولز نب جاجو مهنمو :"فوصتلا

 ءارقو ملعلا ةبلطل نيطبارملا راد اهامس اراد ىنبف «سوسلا ىلإ داع مث ءيسافلا نارمع يبأ نع
 .هب اوقستسا طحق مهباصأ اذإو «هئاعدب /نوكربتيو هنوروزي ةدماصملا ناكو "نارقلا"

 بدحج سانلا باصأ :لوقي يلوزحلا زيزعلا دبع نب ىسيع ىسوم ابأ خيشلا تعمس
 ؟ىكب ءاج ام :مهل لاق ءاولصو املف .سوسلاب وهو ولز نب جاجو ىلإ اوبهذف «7””سيفنب

 موق لثمك ”(كلنم] امْنإ :مه لاقف ءانيقسي نأ انل هللا وعدتل كانئجو انطحق :هل اولاق

 .فايضأ مكنإف يدنع اولزنا نكلو !السع هيف نأ اونظف ءلحن حبج اورصبأ

 ىلإ اوعجريل هعادول اوؤاجو فارصنالا ىلع اومزع املف «مايأ ةثالث مهفاضأف

 رخآ قيرط نم اوعجراو .هنم متيتأ يذلا مكقيرط نم اوعجرت نأ مكايإ :مه لاق «مهدالب

 باحسلا مهيلع هللا لسرأ هنع اوفرصنا املف ءراطمألا نم تاريغلاو فوهكلا يف اونكسنل
 :رهشأ ةتس دعب الإ مهدالب ىلإ اولصي ملف مهيلع تمادو «راطمألاب

 59 عطقاو ٠ ””[ةداَهَشلا] َقَح اهب دّهشاف ةَروُمْشَم بِقاَنَم ءايلوألل

 عطقألا ماّسُحْلا ىلع َكْيَدُي ددْشاف ٍدَمْحَأ ةئسا واهب بالا درو

 .ةدهاشملا :س يف (ب) .مكعم :ن ع م (أ)

 2125/8 15 :لوسعملا «19 :ةراشبلا 7 : يك ومس لا تايفو «69 :ربربلا رابخأ 89 :فوشتلا :رظنا (1)

 هلا لو بسن لوح دييقت :يباوصلا ميهاربإ نب ديعس :76/1 :ةلوزج لالح 9 :تالاجر 21

 .(ةصاخخ ةحخسن)

 اهبو ....غارامأ ءتيوازلا .دوفنأ قرديإ :هلئاصف نمو «طيحملا لحاس ىلع تينزت برغ عقي (2)
 .ودودوأ يداو ىلع بصتنملا لاهو حيرض

 اههايم ةرثكب ةروهشم تناكو «ةسيفنك ةليبق نطوم سيفن يداو ىلع شكارم برق ةميدق ةنيدم (3)
 .(578 :راطعملا ضورلا رظنا) .رهدزملا يداصتقالا اهطاشن و «ةعونتملا اهتعارزو

 .لماكلا نم (4)
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 رس

 اميع سال يكل ىعفاتلا قا

 هلا 7 مُهَضْئاَرف ا

- 

 الو اانا هيب [

 6 حالفلا وحن 00

 ةَموتخم مهام راحب اوُدَرَو

 2ظ-7
 مَدقيب َناَبَحاَي كسفن ا

 ىَرُي ْنَأ توافتلا َّعَم لاَحُما نِمو

 ُهطَحُم لاعِفلا يِفَو "”[نومْلست ال]

 ىَقتلا ىلإ ُعيِرسلا اهب ُصخُي مَسِق]
 (”[(حلفُم ِةَلاَطَبْلا يِف ْنياَعَت ْمَّل نإ

 هَ 0 ساو كا ١
 ا ا 2 قح يف

 2 3 مام رت م 3 و

 عملتو ببال رب مهن
 عئذألا ب ضيفي دب يخل منيع
 عرست مل نورك ] َكنِمَو ينم

 ما ير تُمِرْحَو مِهرْيغ ْنَع

 مس َءلاذ فالوخ ترن كل

 ع وطيب يِرصَع اَي كاّسفن سين
 ردم عسا
 9 0 ةلاطبلا 7 َك ب

 ص011

 / . ىهتنا

 يلورجلا دمحم نب ناجزريو (772)

 نب ناحجزريو دمحم وبأ :"فوشتلا" بحاص لاق ؟”يلوزحلا دمحم نب ناجزريو
 ناك و «قرشملا ىلإ لحر ءالضاف احلاص الماع املاع ناك و شك ارم مدق «يلوزحلا دمحم

 , كلام بمهذم.اريصب ناكو «يبرعلا نبا ركب ابأ مامإلا بحصو ءاريرض
 .نالا 0 هللا دبع وبأ هنع

 ذحأو .سنأ نب

 03 ةجارجر دلب ن : ىف تامر ةيرقب كمت وبا كناماو

 .نلأست ال :خسنلا عيمج فو ءلصألا ٍفاذك (ب) .فوشتلا يف ام انتبثأو .نذآك :خسنلا عيمج ف (أ)

 )١( :تالاجر «267 :فوشتلا :رظنا) .يلوزجلا داحزريو 10(.

 ) )2دالوأو ةمظايشلا نيب عقتو «نازيو رطم وه ةيرقلل يلاحلا مسالا نأ فوشتلا خسن ىدحإ يف درو
 .(فوشتلا نم 671 :شماها رظنا) . عبس

 ) )3ملو ,قطانم ةدع يف ةليبقلا تشالت دقو ء«تفيسنت يداو ىلع مهنطومو ءنحلار هه ربإ اهلصأ
 :برغملا لئابق عحار) .ةمظايشلا ةليبق عم جمدنا ريغص عرف الإ اهنم قبب 324/1(.
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 هللا اعدف «هناريجب رضأ لجرب عمم هنأ ربخم ينربخأ ؛ةوعدلا باح دمحم وبأ ناكو

 .اتيم لجرلا لمحف «هيلع ىلاعت
 يبأ ىلإ طق تيتأ ام :لاق «نيساي نب دمحم هللا دبع يبأ هيقفلا نع ةقثلا ينربخأو

 هيلع تملسف «هيلإ تيتأو اموي تظفحتف «بدألا نم برضب قيدأو الإ ناجز ريو دمحم

 .تدعق اذإ ةلبقلا كهحجوب لبقتسا :ىل لاف «تدعقو

 ميهاربإ نب يفاولا (773)
 مستا نم مهيقل نميف "تارضاحملا" يف يسويلا ىلع وبأ هركذ 2”هيهاربإ نب يفاولا

 .حالصلاو ريخلاب

 .304 :تارضاحللا رظنا (1)
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 .هبحصو هلاو دمحم انديس ىلع ملسو هللا ىلصو «ميحرلا نمح رلا هللا مسب

 ءايلا فرح

 يفيسرُلا دمحأ نب بوقعي 774١(

 ادباع -هنع هللا يضر- ناك .ىيحي يبأ ةيرذ نم 9 سرر دمحأ نب بوقعي

 ةافو لبق قوت اهبو «ةلاهت لفسأ نيسحرمأ ةدلب ليزن ءالضاف اريخ ءاحلاص ايلو ءاكسان

 .فلأو ةرشع نثا ةنس ناطلسلا ةافو تناكو ءروصنملا ناطلسلا

 يناشغالا سنوي (775)
 الباع -هنع هللا يضر- ناك (3) يي ءامدجلا يناشغالا )أ ا ] سنوي

 ادهتحم «هتادابعو هداروأ ىلع ابظاوم «هينعي ام ىلعو هللا ىلع البقم ءاحلاص الضاف ءاكسان

 .اعضاوتم ارك ءانيد اريخخ «تاعاطلا يف

 .فلأو نيعبسو ثالث ةنس هللا همحر قوت

 يدغألا يلمتلا دمحم نب فسوي (776)

 .يضاقلا هيقفلا « ”يدهغثألا ىلمتلا فسوي نب دمحم نب دمحأ نب دمحم نب فسوي

 .فلأو ةرشع عبس ةنس الوتقم قوت

 يك وم'رلا نسحلا نب ىبحي (777)
 الجر -هنع هللا يضر- ناك ؟”َنيفتستلا يكومسرلا دواد نب نسحلا نب ىحي

 .الضاف اكسان ءانيكسم اريخ ءانيد اجاح ءاحلاص

 .فلأو نيتسو ثالث ةنس ةيناثلا ىدامج فصتتنم ءاثالثلا موي يفوت

 . لصألا يف ضايب (أ)

 .45 :تالاجر 7 :لوسعملا ؛44 :ةراشبلا «31-48 :يكومجرلا تايفو :يف هل محرت (1)

 .ميسوأ تيأ ةليبق نمض (فيساو سنحل) نلمأ يداو لفسأ عقت (2)
 :يكومسرلا تايفو :رظنا) .ازنهحلاتورمانأ نونكسي اولاز ام هبقعو «ءسنوي نب ىلع دافحأ نم (3)

 .(65 :تالاجر «214/3 :لوسعملا 1

 .46 :تالاجر ,291/8 :لوسعملا ,31 :يكومسرلا تايفو :عجار) .لازوادنيإو نلاليإ.ءاضق ىلوت (4)

 يف هل مجرت ءشكارم زاوحأب عبسوب دالوأ ءالزن ريفنعوب لآ ةرسأ دج وهو «تفتاست ىلإ ةبسن (5)
 .36 :تالاجر «27 :ةراشبلا «31 :يكومسرلا تايفو

-596- 



 [ + مج

 يكومجارلا ريدي نب ىبحي (778)
 ريبكلا بطقلا نع ذعحأ .ححاصلا لحجرلا «رانموت ليزن 1” يك ومس رلا ريدي نب ىبحي

 رازم هربقو «تامارك هنع رثؤت .هباحصأ ةصاخ نم ناكف ؛هبحصو ىسوم نب دمحأ يديس

 .رانموتب روهشم
 .فلأو عبس ةنس لوألا عيبر نم عساتلا دحألا موي هللا همحر /قوت

 يك ومج'رلا دمحم نب ىبحي (779)
 هنامزو هدالب يف نكي لو «هنامز هيوبيس 2 يسوملخلا يك وم رلا دمحم نب ىبحي

 .روهشم هنم ىنأ

 يجاهنصلا دمحم نب ىرعي (780)

 الجر -هنع هلل يضر- ناك .”ةحجاهنص ةريرسب (”يجاهنصلا دمج نب ىرعي

 .مهاوحأو مهمولعو موقلا قيرط ف ةخسار مدق هل ءادهاز اعرو ءايفوص اح اص

 .فلأو رشع ةتس ماع راونألا ةيدكب نفدو «شكارمبهللا همحر يفوت

 يوامدجلا يناشغلا بوقعي (781)

 هتنب ىلع ىسوم نب دمحأ يديس بطقلا رهص «'””يوامدجلا يناشغلا بوقعي
 أر وأ نار نم لك :روك ذملا بطقلا هخخيش نع لوقي -هنع هللا يضر- ناك و .همداحتو

 .هتكردأ :الئاق يكومسرلا مالك نم ىهتنا ءلاق امك وأ ءائيش فاخي ال «ةعبس ىلإ انآر نم
 .هقلا و

 يلمتلا ده نب فسوي (782)

 يضر- ناك .نيكسملا عضاوتملا حلاصلا لجرلا ,©!يوايألا ىلمتلا دمحأ نب فسوي

 .ةنايدلا نيتم ةءورملا لماك ءانيل انيه انيد -هنع هّللا

 .فلأو نيئالثو عبس ةنس هللا همحر يفوت

 .37 :تالاجر 2302/5 :لوسعملا 227 :ةراشبلا 0 :يكوم لا تايفو ١16 :يليقعبلا بقانم :رظنا (1)

 .36 :تالاجر «27 :ةراشبلا ,.30 :يكومسرلا تايفو :يف هل محرت (2)

 .261/11 :مالعالا ,30 :يكومسرلا تايفو 231 :يليقعبلا بقانم :يث كلذك هتمجرت رظنا (3)
 .تنادورات قرش لامش ةناتكس ةليبق برق عقتو «نهلانزيإ تريرسات ايلحم قطنت (4)

 .(55 :تالاجر 2207/3 :لوسعملا عجار) .م1621/ه1030 ةنس ٍيقوت ءفسوي نب ميهاربإ نب بوعي (5)

 .44 :ةراشبلا ,31 :يكومسرلا تايفو رظنا (6)
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 يحاحلا هللا دبع نب ىسحي (783)
 وصلا ثدحملا هيقفلا "0 يئانملا يحاجلا معنملا دبع نب ديعس نب هللا دبع نب ىحي

 دبهج .ىاملعلا ُلاع ,عالبنلا سيئر ىرئانلا مظانلا ؛غيلبلا بيدألا «يضورعلا يوغللا .«يوحنلا

 ءىتش دونف يف هليضفتو هميدقت ىلع رفتملا .لئاضفو رخافم وذ :مالعألا ىلع .ةذدباهجلا

 .الاحو المعو اعروو ادهزو املع هرصع ديرف

 .تايكيم ظعاومو .«تابجعم ةمئار دئاصفو .عاجسأو راعشأو اند فيلات هل

 يبأ ثدحملا هيقفلا وصلا مامإإلا نعو .كليعس نب هللا دبع لمح يبأ هدلاو نع لحخأ

 ةحخخيشهم نعو ؟؛فرع هب :لافذأ يناسوسلا يعردلا دمحم نب دمهحأ نب دمحم نب دمحأ ىابعلا

 نسب ىيحخ ءايركز ىبأ بيطخلا يفملاو «يديمحلا دمحأ نب دحاولا دبع ةعامجلا ىضاق ساف

 هيقفلا نعو ؛'ءايلوألا سورع" بحاص جارسلا ىبخي خيشلا ديفح يسلدنألا جارسلا دمحم

 هيقفلاو «يعردلا دوعسم نب هللا دبع نب نسحلا حلاصلا هيقفلا نعو ءيرومزلا يلع نب دمحأ
 ننفتملا هيقفلاو ءروجنملا ىلع نب دمحأ م هيقفلاو ,يمودقلا مسأف نب دمحأ يوحنلا

 /شكارم يفم ةمالعلا هيقفلاو ءيجارجرلا هللا دبع يبأ اهملاعو شكارم ٍبفم مراصلا راظنلا
 .مهريغو :ىملاسلا ىلع نب دمج نب دمحأ اضيأ

 ةكراشم هل .كديعس نب هللا دبع نب ىبحي ءايركز وبأ انخخيش : دئاوفلا" بحاص لاق

 :هيبأ دعب ميلعتلا *7[ةفيظوب] ماق ؟[فوصتلاو] ضورعلاو ةيبرعلاو ثيدحلا :نونفلا يف
 هم ةصح هيلع تأرقف فلأو هرشع عبس ةئرس هيلع تدرو .قالحخألاو فنكل ١ عسأو ابيهم

 لهأ اهتاور بلاغ ىلا "ةيزيربإلا نيعبرألا"و «يوونلل "نيعبرألا"و "حيحصلا عماجلا"

 ف زاجأو 0 نمح رلا دع ىبأ مامالل "اهتيودأو مفنلا باغ باتك و «تبيبلا
 ام

 .ةيالوب :ت (ب) .فيرصتلاو :م (أ)

 يبأ نبا مهاد املو .م1603/ه1012 ةنس هدلاو ةافو دعب ةغادز ةيواز رومأ ىلوت مث ءاليوط سافب ماقأ (1)
 تنادورات لغلاو «سوسب ةروشلا نلعأ هعوجر ذعبو .هيلطل باجتسا .ناديزل ةعلجت و نشك ارق ىلحت

 47 :ةراشبلا ,29 :يكومسرلا تايفو :يف هل مجرت .اهنم يلالمسلا نوسح يبأ درط دعب هترامإل ةمصاع

 .146 :ةيئالدلا ةيوازلا «م١5 :تالاجر .222/10 :مالعالا «.51/2 :ةلوزح لالح ,84/19 :لوسعملا
 :هفر .ح.خ.م) هرصع ءاملع ةبوجأو ؛(ذايعألا) سالفنيإ ةلأسم يل هرصع لهأل لاؤس هل (2)

 .(132 :ةملاعلا سوس يف هتافلؤم ةيقب رظنا) .7
 ."ةيفوصلا تاقبط" :هل .خروؤمو ٍيئثوص ؛يروباسينلا يملسلا نسحلا نب دمحم نمحرلا دبع وبأ (3)

 مجعم «16 :ةيفوصلا تاقبط يف ةمدقم «60/3 :ةيعفاشلا تاقبط رظنا) .م1021/هج11 ةنس قوت
 .(258/9 :ةلاحك
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 .ةباتك ٠ ةهفاشم هفْياشم نع هتايورم

 لك همامتب "يراخبلا حيحص" هيلع أرقأ نينسلا نم ةدع يف هيلإ ريسملا تعبات مث
 كلذ جالع هب رمتساو «ةمألا حلاصم يف رظنلاو ةملكلا عمجف ماق ىتح ,ناضمر يف ةنس

 تللفتب هدلاو طابرل دغلا نم لمحو «تندرت ةبصقب فلأو نيثالثو سمخ يف يفوت نأ ىلإ
 .هللا همحر هدلاو بناج ىلإ نفدف ءنرد لبجي ةغادز

 «يغوغدلا معنملا دبع نب دواد خيشلا بيدألا هيقفلا مهنم ءريثك قلح هنع ذحأ

 .مهريغو ءروكذملا "دئاوفلا" بحاصو ءيسوكللا نسحلا نب دمحم خيشلاو

 يلمتلا ىسوم نب ىزعي (784)
 ذحأ .امحم اعرو ءلادهاز اذباع - هنع هللا يضر- ناك (") ءلمتللا  ىسوم نب ىزعي

 الجر لأسأ تنك :لاق ؛همدخو انامز هبحصو «يواقألا كرابملا نب هللا دبع يديس نع

 .شكارم. نالفب كيلع :يل لاقف ءايح ايلو ئبري نأ اندلبب ريخلاب فرعي

 ييرت نأ كيلإ يشعب نالف :تلقف «بابسألا لهأ نم الججر تدجوف هيلإ تبهذف

 هتدصرف «ناكملا اذه يف يلصي ةعمجلا موي ادغ :يل لاقف «نييبتكلا عماجب انكو ءايح ايلو

 ادفاو كاذ ذإ شكارمي ناك و «يواقألا كرابملا نب هللا دبع يديس هيف سلج ىتح دغلا نم

 .هتمزالف «دئاوف ثالت كلذب ىل الصحف «ناطلسلا ىلع

 يدومصملا دوعسم نب ىيحي (785)

 (©”ينادرلا يدومصملا نامثع نب دوعسم نب ىبي

 جارسلا دمحم نب ىبحي (786)
 نب ىيي ءايركز وبأ ساف ييفم «غيلبلا بيطخلا علاطملا /«لصحملا هيقفلا دمحم نب ىبحي

 سورع" بحاص ؟”جارسلا ىيحي خيشلا ديفح ؛””يدنرلا يسلدنألا جارسلا دمحم
 .دابع نب دمحم يديس حلاصلا خيشلا ."ءايلوألا

 )١( :مالعالا 61-65 :دئاوفلا :يف هل مجرت (م1590/ه999 ةنس قوت .تخازتن يمإ نيفد 263/10:

 :ةيركفلا ةكرحلا .55 :تالاجر 6/17 :لوسعملا 613.

 .(53 :دئاوفلا رظنا) .هيمجرتم رابخخأ نم ريثك ليجست يف "دئاوفلا" بحاص هيلع دمتعا ؛ةيوار هيقف (2)
 هل مجرت .امهريغعو سلدنألا عماجو نييورقلاب ةيملعلا يساركلا بحاص ءرغصألا جارسلاب فرعي (3)

 طافقتلا (45 :دئاوفلا :10 :ةيدابلا حنملا ,285 :دئارفلا طقل 3 :لاجحلا ةرد .146.:ةارملا :يف

 .362 :ةيركفلا ةك را 228/2 :ةولسلا ,29 :ةوفصلا :216 :ناتسبلا راهزا :.538 :ليلكالا ,32 :رردلا

 :رظنا) .م1403/ه805 ةنسس يفوت ,ثدحم هيقف ءيسافلا يزفنلا يتدنرلا دمحم نب دمحأ نب ىيحي (4)
 .(135 :يسيرشنولا تايفو 2.356 :لينلا ,339 :ةوذجلا
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 .فلأو عبس ةنس ىلوألا ىدامج رشع نم ةعمجلا ةالص تقو يفوت

 .هرومأ ن ء يش ف عنصتي الو هيلع ىسحم و "رصتخملا"و ”ةنودملا ب ءانتعا هلو .دحا هسلجحم

 .ةئامعست و نيرشعو ىدحإ ةنس دلو

 لايتلا فسوي (787)

 لجج+ هلو ءملعلا 86 كراش نك ,')لايتلاب فورعملا يديلتلا جاجحلا وبأ فس وي

 | .يسافلا فس وب نساحا يبأ باحصأ نم وهو .ةدابعلا ُْق داهتجاو

 داصح تسقو ''[نيحلاصلا ضعب] ةرايز يف ناك نساحلا ابأ خيشلا نأ هنع اوثدحو

 ابأ هذيملت نسامح وبأ رمأف ىل كلذ اوكشف اه سانلا جاتحاو «حيرلا تنكسف ؛عررزلا

 (ةيوق حير نيحلا يف تك رحتف ءاهيف خفنو ةبشع هدي ىلع لعجف ةمجرتلا بحاص جاجحلا

 مفديو بلجي يذلا وه ريقفلا :لاقف ءاهتوق الهلو اوكشف «ترمتساو مهتجاح اوضمف

 .نكت ىل نأك حيرلا تأدهف .هتوق ٠ هبر لوب

 .هللا همحر يديعصلا يديس راوجب نفدو «فلأو نيرشعو ةعبرأ ماع هللا همحر نوت
 يسافلا دمحم نب فسوي (788)

 عمج .ةقيقحلاو ةعيرشلا خيش 220 ساحل وبأ .يرصقلا م «يسافلا دمحم نب سىس وي

 ل .هذججو هيبأ لحمو هدلوم رصملا 8 أشن - ةنكع هللا يصر- ناك .ةهرصع مامإ «نيرحبلا

 دبع دمحم ابأ لاوحألا بطق فراعلا خيشلا هللا ضيق مث ءهرغص ف وه امو رقفلا فرعي

 :يلاعملا نم هرمأ هيلإ لوؤي ام ركذيو ءبتكملل هيتأيو هبقاري ناكف ءهيلإ بوذحملا نمح را

 «يريغ هيلإ تقبس :لاقو .نأشلا نم اهب هل نوكي امو ءساف ةرضح ىلإ لقتنيس هنا ربخيو

 .هدهاعتي لعجف

 ءنطابلاو رهاظلا ملع هللا فلعلع :لاقو هسأر ىلع عانسم و بككملا 6 اموي هاتأو

 .ىرت هللا كايحأ اذإو «(2'[حتفت اذه ةراون] دب ال :لاقو ملعملا ىلإ تفتلا مث .اثالث
 . يسافلا هيمسيو

 .حتفلا اذه ةرون ال :ن ء,ت (م(ج) .هّللا :م (ب) .س نم هدايز )ا(

 :رردلا طاقتلا «207/1 :رشنلا «116 :جاهتبالا :يف هل مجرت «لايتلا نوماي نب فسوي :رشنلا ف (1)
 .16 :ةوفصلا 2186 :رباكألا ةفحت ,.548 :ليلكألا «362 :ربغ نمح. مالعإلا 9

 .17 :مقر شماهلا 364 :ةيركفلا ةكرحلا يف هتمجرت رداصم رظنا (2)
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 ىدئتراو ؛ديحوتلا رونب هنطاب قرشأ «بنكملا يف لازام وهو /هغولب ناح املف 46[
 لوأ ناكو «بوذجحملا خيشلا كلس يف طرخغاو ءكلذ ريغ هنع لحمضاو «موقلا لاوحأب
 يِف ْدَحَي هللا ليبس يف ُرحاَهُي ْنَمَوإ :هجوأ يف بتكف «بتكملا يف أرقي هنأ هأجاف ءيش
 .هرخآ ىلإ ''”ةَعّسَو اريثك امغارم ضرألا

 دبع يديس ةرايزل الإ اهريغ الو ةءارقل اعستم هسفن يف دجي ملف عجرو بهارلا

 ضعب لأسف «رونلاب ابوتكم هيف هآر هنإ :ليق «كلذ الإ حوللا ف ري حلو ,«بوذجحا نمحرلا
 كلذ «ئئب اي :هل لاقف ءيسلدنألا راينلا يلع نب دمحم يديس هبحاصب اذإف «هنع هناريج

 ينأش ف يدلاو ملك :هل لاف .نالف دنع هعم تيبنو ءابيرق انيتأي هرظتنن نحن و ءانخيش

 دعب هاتأ مث .هرغصل سانلا نع لزعم. سلجو مهعم تابف هل نذأف هملكف ءمكعم تيبأل

 مث ءاهرركيو ةكربلا كيف انل هللا لعج :وعديو ؛هسأر ىلع هدي لعجو «ليللا نم ءوده
 كلذ عم وهو .همدخو .هبحصو ؛همزال مث ؟7غابصلا دمحم يديس ةيوازب ةيناث ةليل ءاج

 .طق اهكرتي مل هتءارق ىلع
 لصحف ءاهخياشم ىلع أرقف ءساف ىلإ هدلاو هب رفاس هدلب لهأ ىلع أرق املف

 عحر مث .0هءاَشَي ْنَم ِهيِتوُي هللا لضف َكِلَذ «نامزلا نم ريسي ف مهدنع امم ىفوتساو
 مهريبك سانلا ف هتكرب ترهظو «ماعلاو صاخلا هب عفتناف ؛ةريزغ مولعب رصقلا ىلإ
 .اينابر اينارون هملع نوكل «مهئانإو مهروكذ ءمهريغصو

 ءاعومسم اعوبتم امامإ «نيدلاو ملعلا ةسايرب لقتساو «قلخلا نم ريثك هب جرخمو
 سمط مث هاوس امع هب هلغشو .هيلإ هبذجو هتمه هللا عفر مث .هخيش ةمدخ ٍقاوهو
 .لامكلا جرادم يف هيقريو «لاحلاب هيبري كلذ يف هخيشو ؛هدوهش نع ''[هافحخأو] هدوحو
 هديأ نم الإ هل فقي الو ءفصوي ال ام قاشملا عاونأ نم هيلع ىقليو ءاريثك هنحتمي ناكو
 املك لمحيو تبقي ةمجرتلا بحاصو ؛هريغ نم رثكأ هب هئانتعال «ءكلذب هبذهي ىلاعت هللا

 .فعضي ال هيلع يقلأ

 .هانفآو :ل «س .ت )0(

 .100 :ءاسنلا (1)

 .ريبكلا رصقلا ءايحأ نم يح ؛نيناطقلاب دجوت (2)
 .20 :ديدحلا (3)
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 يبأ توبث هباحصأ نم دحأ اف تبث ث ال ةبعص دمحم يبأ خيشلا ةقيرط تناك و

 هاتأف «هبلق ضعبيب ةأرملا ذحأت نأ ناي هن را «كلذ نم هل قفتا اممو /..ساحملا

 لاقف ,حاكتلا دنع ةداعلا ىلع بيطم شرفم نيزم «فافزلا تيب ف هلزنأو «سرعلا مايأ
 «يلطصي 4 يرسم رخل دقوي لعجف «هب هوتأف ءيلطصأ بطحب ينوتثا :مهل

 وأ كلذب رثأتي له نساحللا يبأ ىلإ رظني وهو «خسوتيو نحخدتي ثاثآلاو تيبلاو شارفلاو
 .ردكتي ل رورسم حرف نساحلا وباو ءال

 هكرتف .هلزنم لصو نأ ىلإ سرعلا مايأ ف كلذو .هعم راسف ءيعم رس :هل لاق مث

 ىطغتيف كانه ةعدرب الإ هب ىطغتي ام دجي م درب '”هقحل] اذإ «ىمحلا هيلع طلسو ءتيبب

 حاط اذإ :لوقيو ؛كلذ ني ءاموي نيعبرأ كلذك ىقبف .اهازأ بهذ اذإف ءاهب

 يف هيلإ راشملا ناك هنأل ءدحأ تبثي مل ناحتمالل وه تبثي ملاذإ يأ ؛مالسلا أرقا ملاعلا

 .هلاح ةئارول رظتنملاو ءهباحصأ

 ءعبشي مل نم ىلإ بهذاف مق :هل لاقف «هءاج اموي نيعبرألا لمكتسا ىتح اذكه

 قيي ملو «هيبأ ةراحب نم اليلج الام ناك و «هديب ام رايس كوبل يجاب»

 .اهعيبي نم خيشلا هعنمف «عيبلل اهضرعف ,هانكس راد الإ هديب

 يف مهل لاق «نساحمللا وبأ مهيفو هباحصأ هاقلتف ءرصقلا مدق دمحم يبأ لجأ برق املو

 قيلي ال :اولاقف ءرسكنتو اريثك رودقلا يرتشنل انإ مث ءناطلسلا روزأ نأ تدرأ انأ :سلجما

 «ةيقوأ نيسمخ :اولاقف ؟كلذ نمت مكو :مه لاقف «ساحن سكسك و ساحنلا ردق الإ كب
 .مهلك موقلا تكسف «ةيقوأ نيسمخ يأ ؟كلذ ىطعي نم مكيف له :لاقف

 ىلإ هددم هجوي نأ دارأ هنأو هلجأ برق خيشلا نأ يسفن ف عقوف :نساحلا وبأ لاق

 :تسلقف «ةيقوأ نيسمخلا ىلع فوقوم كلذ نأو «هدعب نم ةفيلحخ موقيل هباحصأ نم دحأ
 تمت لظتسن انك امك هتحت لظتسنو «ناكملا رمعيل انباحصأ نم كلذ ىطعي نم '"””[رسيز

 .مهرد يدنع /كاذ 1 يرو .خيشلا

 ريوس و ا يلا ا را يحل

 هل اوجرسأ :مه لاقف ءنآلا مق :هل لاقف معن :لاق ؟كلذ لعفت وأ :هل لاقف ءاهب كيتآ
 هل اوكسميل اوماقف ءبكريل نساحلا وبأ ءاجف .هجرسأف ماَقف .هجرسأ انأ :لاق مث ءيسرف

 هيلع مزعف «نساحلا وبأ ىيحتساف هكسمأف .هل هكسمأ انأ :خيشلا مه لاف ءباكرلا

 .هل :خسنلا ةيقب فو .لصألا يف اذك (ب) .هذحعأ :ع ءن (أ)
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 اهب عجرف «مهاردلا هاطعأف «نيبحملا ضعب هيقلف ءرادلا عيب ىلع امزاع رصقلا لخدو بكرف
 !ءاج فسوي يديس اذه ءءاج فسوي يديس اذه :مه لوقي خيشلل ىءارت املف «هنيح نم

 بوتي مث هللا كيلتيي كلذك :هل لاقف .ءيديس اي معن :لاقف ؟اهب تئج لهو :هل لاف

 ءاهبلاطم ةرثكل ساف ىنكس تمظعتساف :لاق .سافب كراد كل انلعج انإ :هل لاق مث .كنع

 .حايرلا كل بطحت الو :يل لاقف .طقف يسفن يف كلذ لوقأ ءاهشاعم ةبوعصو

 هيف تقرشأو «هتكرب هخيش ةايح يف هيلع ترهظو .ذئموي نم ايندلا هيلع تطسب مث

 «ةنس نيرشع ىلع ديزت هل هتبحص ةدم تناك و «نيبرقملا لزانم يف نكمتلاو فراعملا راونأ
 :هيف لوقيو .ةمألا حابصم اريثك هيف لوقيو .هنأشب فرعيو .همساب هوني كلذ عم هخيشو
 ماقم ف نوكي نأ دبال هنإ :لوقيو .نطابلاو رهاظلا :نيملعلا مامإو «نيفراعلا مامإ نوكي هنإ

 ال حلملاك هنإ :لوقيو .شتفي نأ ىسع ام شنق ولو هلثم دجوي ال :هيف لوقيو .يلازغلا

 .دحأ هنع ئغتسي

 هنم ةخسن هنأ ىلإ ريشي ءيسافلا نبا ىلإ رظنيلف ىبلق رظني نأ بحأ نم :لوقيو

 ("'تنأ انأو ءانأ تنأ نوكتل الإ كتبحص ام :امهنع هللا يضر يسرملل يلذاشلا لوقك

 هنأ ىلإ ريشي ؛كدالوأ ةعيرزلاو تنأ عرزلاف «ةعيرزلاو عرزلا كننم لعجي هللا :لاقف هل اعدو

 .ملعأ هللاو «دتمتو رشتنت هنمو ءذحوت هنع هتقيرط نأو «هثراو

 هريغ اوذختي نأ مهرذحيو «هيلإ مه ريشيو «هيلع مهضحُيو «هب هباحصأ يصوي ناكو

 /ءفسوي يديس :هرمأ رخآ يف لاق مث ءابرغو اقرش هردق ولعيس هنإ مه لوقيو «هدعب
 .يخيش وه مويلاو «هخيش انأ تنك

 لاصتخلاو فاصوألا مهل ركذو ءهب مهاصوأو هباحصأ عمج هتوم ضرم ضرم املو

 فلحخ ناكو «هتبحم ىلع مهضحُيو ءاضيأ هب هدالوأ ىصوأو .لماكلا لحرلا اهعمجُي ىلا

 يدلو «ةثالث هنم يدنع :دمحم ربكألا هدلو يف لوقي ناك و .ةرشع وأ لاجر ةعست

 .يبحاصو يتخأو

 ذحأيو ءقرطلا خياشم ىقلي -دمحت ابأ هتبحص لالخ ٍف- نساحلا وبأ ناكو

 .(56 :ةيفوصلا ظافلأ مجعم) .جامدنالاو داحتالاو لولحلا يأ (1)
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 :ةدافتسالاو كربتلا ليبس ىلع لب «ةدارإلا بلسو هسفن ف مكحتلا ليبس ىلع ال نكل ؛مهنع

 نسم هبحصو هنع ذخأ نمو -هنع هللا يضر- دمحم يبأ هخيش عم الإ لوألا فصولاب نكي ملو

 .عابتلا خيشلا باحصأ نم ملاس وبأ ناكو «ساف ىلإ هلاقتنا لبق رصقلا ملاس يبأ ناطيتسا

 هللا دبع يبأ د.اعو ,"”يحيحلا روصنم نب دمحأ سابعلا يبأ ن .عاضيأ ذحأو

 («يحابصملا ىسيع نب ن : نيس كيوت ىبأو «يطبهلا هللا دبع يبأو « ”يعاطملا نوناك دمحم

 هللا دبع يبأو ءيرامغلا لاس اجنلا يبأو !ىسيرضلا فولخم نب دمحم هللا دبع يبأو

 نب هللا دبع دمحم يبأو «يئارتشملا ركب يبأ نب ديعس نامثع يبأو «(”بلاطلا يلع نب دمحم

 مدقو .هخيش نذإب مهاقليو ءفصوي ال ثحبو مالك و لاح بيغلا لاجر عم هلو

 لاقف ؟فسوي يديس وه فيك :هلأسف «هيلإ بستنا نم ضعب رصقلا نم اموي دمحم يبأ ىلع

 هلأس مث خيشلا هلفاغتف «نيرخآ سان ةطلاخم يف وه «مويلا انيف وه سيل فسوي يديس :هل

 فس وي يديس رك ذت ذئنيح و «كمف للش «نالف اي :هل لاّمف «لوألا همالكل داعف ءاينات

 ©” يسافلا فسوي نب دمحم هللا دبع يبأ هدلاو نع نساحلا وبأ اضيأ ذحأ

 ىلع قفنأ ام موي لك بسحي هنأ هئاحخس نم «ميظع ءاخسو «نيتم نيد اذ ناك

 ءملسو هيلع هللا ىلص يببلا ىلع ةالصو ءراكذأ نم ةريثك داروأ هلو .هلثم. قدصتيف ؛هراد

 .ليللاب ةالصو

 اوديعتيل هنع هباحصأ فرص دقو ءىحضألا ديع ةليل /هللا همحر دمحم وبأ ٍقوتو

 83 :عتمملا 17 :ةآرملا :رظنا) .يناوزغلا باحصأ نم وهو «ريبكلا رصقلا نطوتسا ءريبك قوص (1)
 .(295 :دمحألا دصقملا

 ةنس قوت «ةدبع ةقطنم. عاطم دالوأ ةليبقل يمنتي ,عابتلا نع ذخأ ؛نافرعلاو ةيالولا لهأ نم دهاز يثوص (2)
 .(235 :ليلكإلا «13 :جاهتبالا «53 :عتمملا «14 :ةأرملا ,28 :ةفحتلا :رظنا) .م73-1574/ه1]8

 16 :ةارملا 246 :ةفحتلا :رظنا) . نيصحلا رمع نع لح .طيضاب ةسيرض دالب نم دافشوب نيفد (3)

 .(21/4 :فاحتإلا :117 :عتمملا

 -64 ةنس ٍقوت يناوزغلا نع ذخأ ءبلاطلا ينارمزلا يتوارخلا دمحأ نب ىسيع نب يدهم نبا يلع نب دمحم (4)
 .(15 :ةآرملا 69 :عتمملا ,78 :رطاعلا ضورلا (35 :ةفحتلا :رظنا) .سافب ةعيلقلاب نفدو .م1558/ ه5

 مولع يف اعلضتم ناكو .ةسائكم ىلإ لقتني نأ لبق رصقلاب هسأر طقسم يف ةلم سرد «ئرقم هيقف (5)

 .(34/4 :فامتإلا «150 :ةآرملا :عجار) .م1590/ه998 ةنس قوت «هقفلاو نآرقلا
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 ةرايزل امإ رصقلا نم ديعلا ةحيبص نساحملا وبأ جرختو .مهنم دحأ هرضحي ملو مهدالوأ عم

 لاقف ؟كحيش نيأ :هل لاف «ةيصوصخلاو بيغلا لهأ نم لجر هيقلف «هنانحل وأ يلو حيرض
 ماع لك هب فقي ناك و «ةفرع لبجي انعم فمي مل هنإف «ءتام دق هنإ :لاقف ءهدالب يف :هل

 .تحلصماتب نيسح نب هللا دبع يديس ىلإ هلاح لقتنا دقو

 ثعب مث .دوعي كيلع هنإ ءال :هل لاقف هللا ىلع انرجأ نحن و :نساحملا وبأ هل لاقف

 .هيتأي نأ عنتماف ءيدنع كخيش رس نإ :هل الئاق هيتأي نأ نيسح نب هللا دبع يديس هيلإ

 عيضيف نيسح نب هللا دبع يديس نم هنإ لاقي «ريخو لضف يلع رهظ نإ فاخأ :لاقو
 ئلصي ءيش نيسح نب هللا دبع يديس دنع يل ناك نإو «يلع هتكرب روهظو يخيش قح
 .كلذك رمألا ناكف «هللا ءاش نإ

 ام ءادأ ىلإ ةراشإ .هثاثأ نم ءيشب هل ىصوأ ةافولا هللا دبع يديس ترضح املف

 هعاجف «هيتآ نآلا :ةمجرتلا بحاص لاق «تام املف «بوذحملا هخيش ثاريم نم هعدوأ ناك

 ام ناكو ءاهذخأو ةمضم هتلمج نم «هب هل ىصوأ ام هراد لهأ هل جرخأو «هربق يف هرازو
 .رهشأ ةتس وحن هللا دبع يديسو بوذجملاو هخيش توم نيب

 يديس تام امل هللا لهأ هعمو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىأر ةمجرتلا بحاص ناكو

 لاقف «هامس هل بحاصب هللا دبع يديس راشأف «هفلخيو هماقم موقي نميف نورواشتي هللا دبع

 مل ناكو «بونذحملا نمحرلا دبع يديس نعي ؛شوكلا يتأي ىتح :ملسو هيلع هللا ىلص يبلا
 هيلع هللا ىلص يبنلا هيلع هقفاوف ءنساحملا يبأ هبحاصب راشأف ءرضح دق هب اذإف ءرضحي
 .تقولا ف هوماقأف «ةعامجلاو ملسو

 لهأ هدصقو «هتيصو هركذ قافأآلا يف راطو «هراونأ تضاف تقولا كلذ نمف

 ةعيرشلا /يتفئاط خيش راصف «ءايلوألاو ءاملعلا نم ريخلا لهأ هيلإ لبقأو «تادارإلا

 هدي ىلع ترهظو «خياشم هب جرختو ؛هلضفو هللا دييأتب نيتقيرطلا ءابعأب ضهنو .ةقيقحلاو
 هللا نيدل ةدع ناكف «ةريثك ةرهاظ تاكربو «ةرهاب ةبيرغ تاماركو «ةبيجع قراوح

 هل نيعضاوتم «يحاونلا كلت خياشم هيلإ فلدزت ءاهللعل ابيطو «بولقلا بابرأل اعزفمو
 يديس هيحخأو ,2"”يحابصملا ةيرسع يبأ نب ريبزلا نب دمحم خيشلاك همدقتو هلضفب نيفرتعم

 ةنسس قوتو «م1587/ه995 ماع رصقلاب دلو ءنئيصحلا رمع نع هيبأ نع ذحأ ءفوص )١(

 .(23 :رطاعلا ضورلا 2117 :عتمملا 229 :ةفحتلا :رظنا) .ءا638/ه8
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 2 يشنحلا يلع يديسو «”يلشلا يلع يديسو :«ينافعلا دمحم يديسو «(''هساقلا يبأ
 ؛تاريخلا وبأ ميهاربإ يديسو ؛”هادرلا دمحم يديسو © ”[جاجقلا] دمحم يديسو

 .هتقو ف بيرغ هنإ نولوقيو .ةرثك ىصخي ال نمم مهريغو «””يواكشلا وبأ ىلع يديسو
 يلع يديس هخيش بسحص هنأل دادحلاب فرع ي واردلا هللا دبع يديس ناكو

 هل لاقف ؛ةحمللا نم لقأ ةديعبلا نكامألا ىتأي «ةوطخلاو ةثاغإلا لهأ نم «سافب ”دادحلا

 نإ كنإف ؛هيلإ بهذا ءيسافلا فسوي يديس مويلا اوعياب هللا لهأ نإ هللا دبع اي :اموي

 ءاساف هل ملسأ هيلع ملس املف .هتقو نم رصقلاب هيلإ بهذف .هعم حلفت ال كيتأي انه تمقأ
 يديس هل لاقف «ءكيتآ ىتح بهذا :هل لاقف ءاموي نيعبرأ مدخف «هبانج يف ةمدنخلاب هرمأو

 .ساف ىلإ :لاقف ؟يديس اي نيأ ىلإ :هللا دبع
 اهنطوتساو ساف ىلإ لقتنا مث «ةنس ةرشع ىدحإ وح رصقلاب فسوي خيشلا يقبف

 هللا لهأ عمتجا اذلو ؛همولع هلهأ لوقع عست الو هعسي ال رصقلا نأل :هخيش هل راشأ امك

 .سافل هلاقتنا ىلع
 هنذإب لمحف ءادعقم ةسيجلا باب جراخ نيفد (©دمحم جاجا يديس لولهبلا ناكو

 اهعفانم عسيمج” ساف نم نساحلا يبأ خيشلا ددكمت هةهسفن ىلع مهدهشأف .دوهشلا ىلإ

 .عتمملا ص حيحصتلاو .جاحلا :خسنلا ةيقب قو .ج اجحلا م )0

 رظنا) .م1609/ه1018 ةنس رصقلاب يفوت ءيحابصملا ىسيع نب نسحلا نع ذحأ قوص خيش )١(
 .(150/1 :يناثملا رشن «.184 :رباكألا ةفحت 0154 :عتمملا ,214 :ةآرملا

 .424 :مقر ةمجرتلا رظنا (2)

 لئاوأ فوت ءنوريشك عابتأ هل ءفوص خيش «فيرش لبج ليزن .يدادشلا يلشلا نسحلا نب يلع (3)
 .23 :ةفحتلا يف هل مجرت .ةعساتلا ةرشعلا

 ,295 :دصقملا 2162 :عتمملا 60 :ةفحتلا :عجار) .فيرس دالبب نايدج يبأ نيفد ,دهاز خيش (4)

 .(06 :جاهتبالا

 ةنس قوت «ءاتشلا يبأو غابصلا دمحم نع ذأ ؛جاجقلا يفيرسلا ىسوم نب دمحم (5)
 .(252/1 :ةولسلا «180/1 :رشنلا ,«236 :ةآرملا :رظنا) .م168[[ه2

 .(49 :ةفحتلا 3 :عتمملا رظنا) .يديلتلا جاجحلا يبأ خيشلا باحصأ نم )6:

 .616 :مقر ةمجرلا رظنا (7)

 .شومامح يديس ةضور برق حوتفلا باب جراخ نفدو ءرشاعلا نرقلا رحاوأ ٍقوَم ءفراع خيش (8)
 .([5 :عتمملا عجار)

 .(294 :دصقملا ,259 :رطاعلا ضورلا :رظنا) .ةسيئخلا باب جراح نيفد «يتاوتلا يمارلا دمحم (9)
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 باحصأ ضعبب اكسمتم «ةجاحل ةرم الإ دعب اهلخدي ملف ءاهجراح ىلإ لمح مث ءاهقفارمو
 .هنع هلا يضر قوت ىتح /اعيرس ج رخ مث «نساحما يبأ خيشلا

 خياشمو اداهزو ادابعو ءاملع ؛مهتاقبط ىلع نساحلغا ىبأ ىلع سانلا فدارت مث

 مالسإلل انكرو نيدلل اميقم سافب ماقأو .ماعطلل حلماك دحأ هنع نيغتسي ال ءاكولمو
 .يشنحلا ىلع نب دمحأ يديس هل هدح امك ةنس نيرشعو ةسمخ

 نم رشع نماشلا دحألا ةليل نم لوألا ثلثلا رخخآ يف ةماركلا راد ىلإ قحلا هلقن مث
 هربقو ءساف باوبأ نم حوتفلا باب جراخ نفدو ؛«فلأو ةرشع ثالث ةنس لوألا عيبر

 وأ نيئثالثو عبس ةنس لوألا عيبر نم تلخ ةليل ةرشع عستل سيمخلا ةليل هدلومو .روهشم
 .ةئامعست و نيتالثو نامت

 هامس اباتك ىبرعلا دمحم هللا دبع وبأ هدلو مهنم «('هبقانم يف دحاو ريغ فلأ دقو

 نساحملا يبأ خيشلا رابخأ ف نساحملا ةآرم"

 فورم نباو ؛قاقزلا باهولا دبعو ءروجنملاو «ربخملا نبا نع رهاظلا ملعلا ذحأ

 .مهريغو «(”يسنوتلا
 ؛ةنيدملا لح دو ءاملا ىغطو «ةداعلا قوف اموي لاس رصقلا رهن نأ ؛هتامارك نمو

 زكرو هيلإ جرخف ءديدش لوه ف سانلاو ؛ةمجسنم راطمألاو ,”[افش] ىلع تراصف

 .دعب زاكعلا زواج ام مث ؛هنيح نم عجارتي ليسلا لعجف «عضوم يف هزاكع
 ءتام هل لغب ىلع نزحتيو هيلع وكشي ةرايزلل جرخ دقو هباحصأ ضعب ءاجو

 .ايوتسم لغبلا ماقف :هلحرب خيشلا هبرضف ءوه اه :لاقف ؟وه نيأ :خيشلا لاف

 :؛ثانإلا دلت ىرخألاو روكذلا دلت امهادحإ :نيتأرما هبراقأ ضعب رادب اموي دجوو

 مث ,دعوف ؛ءكلذل خيشلا نزحف ءاهب رخستو «ثانإلا مأب أزهتو كحضت ىلوألا تناكو
 !ثانإلا الإ دلت ال ىرخألاو روك ذلا الإ دعب دلت ال ثانإلا ةبحاص تراص

 .قافش :س ()

 نساحا ىبأ خيشلا ربخم بولقلا جاهتبا"' :ق يسافلا رداقلا دبع نب نمحرلا دبع . ةنع تك )1(

 رثامع. ةيهازلا نساحملا ةضور" :يسافلا يدهملا دمحم .(5ك326 :مقر .ع .خ.م) "بوذجحملا هخيشو

 | .(ج976 :مقر .ع .خ.م) "نساحملا يبأ خيشلا
 ىدل اريسا ناك امل م1540/ه7 ماع يساطولا دمحأ هادتفا قطنملا ةدام سردي ناك ملاع هيقف (2)

 «102/4 :يماسلا ركفلا «69-71 :روجنملا سرهف :رظنا) .م1559/ه966 ةنس قوت «نابسإلا
 .(356 :ةيركفلا ةكرحلا ,279 :سراهفلا سرهف
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 يف وأ ليللا يف ملسو هيلع هللا ىلص دلو له :ءاملعلا فالتخخا يف لاق هنأ هدئاوف نمو

 :يبرعلا دمحم يديس هدلو لاق دي ب عولطل ةنراقم هتدالو نأ ءراهنلا

 ؟رشع عساتلا وأ رشع نماثلا وه عباسلا له ءاذه ىلع /رظنلا ىقيب

 ةفطن نم قلخ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نإ لاق نم :مهضعب لوق نع لئس هنأ اهنمو

 اذه هل لاق اميف رفكلا :هنع هللا يضر لاقف «مالسلا هيلع ىسيعك وه انإ ءرفك دقف ئم

 .اقافتا ةرهاطلا هتفطن نم ناك اذإ الإ هللا دبع نبا نوكي ال ذإ ؛فيرشلا بسنلا هيفنل ءضعبلا

 ىلع نيدلل ددحملا وه هنأ دمحم نب نمحرلا دبع يديس هللاب فراعلا هيخأ طخب دجوو
 .نيمأ «مهب هللا انعفن ءفلألا سار

 يئافولا قازرلا دبع نب فسوي (789)
 هللا يضر- ناك .نيئافولا تاداسلا دلو نم ؛«'”يئافولا قازرلا دبع نب فصوي

 هتكرب ترهظ .نيتقيرطلا يف ةودقو «نيملعلا يف امامإو ؛مالعألا ملعو مالسإلا خيش -هنع
 .همولع تعفنو «هراونأ تعطسو «ترهبو هتامارك ترشتتاو «تمعَو

 يبأ ظفاحلاو ءيروهحجألا ىلع خيشلاك ءاملعلا نايعأ هرضحي «نونفلا عيمج يف سرد

 .رصم ءاملع ةلج نم امهريغو ءرصم.هتماقإ ةدم يناسملتلا يرقملا دمحأ سابعلا

 يئالدلا جاحلا دمحم هللا دبع يبأ لجألا سيئرلا نع "هتارضاحم" ف ىلع وبأ لاق

 نومحدزي هلهأب صاغ وه اذإف ؛ةكمم انتماقإ مايأ هللا هرمع- مارحلا دجسملا تلخد :لاق

 نذأف هيلع تنذأتساف .هيزعأل هتئجف .هفرعأ تنكو «يئافولا فسوي خيشلا دلو ةزانج ىلع

 هللا مظع :تلقو .همامأ تسلجف ءرورسلاو طسبلا ةياغ يف ثدحتي هباحصأ عم وهو يل

 تنك املاط :لاق مث ؟اذه لوقي كلثمأ :لاقو ءراكنإلا ةياغ ىلع ركنأف ءكدلو يف كرحأ

 ءاهيف يدسج ضعب هللا لعج دق مويلاو «ةفرشملا عاقبلا هذه ف يدسج هللا لعجي نأ ىنمتأ
 .ىهتنا ءركشلا هلو ءدمحلا هلف

 .فلأو نيسمخح و ىدحإ ةنس هللا همححر قوت

 باهشلا هنع ذحأو .مهريعو , 7 يناونشلاو «يروهنسلا ملاس خيشلا نع ذحأ

 / .هريغو يدنفألا

 .503/4 :رثألا ةصالخ «60 :ةوفصلا :549 :ليلكإلا :يف هل مجرت (1)
 .م1610/ه1019 ةنس فوت «ققحم ملاع ءلصألا يسنوت «يناونشلا رمع نب ليعامسإ نب ركب وبأ (2)

 .(239/1 :نيفراعلا ةيده 279/1 :رثألا ةصالحخت :رظنا)
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 يناقرزلا فسوي (790)
 بحاص «بوقعي وبأ حلاصلا مامإلا خيشلا :(”يناقرزلا ةلجف نب دمحأ نب فسوي

 .فلاو نيعبرأو عبس ةنس هللا همحر قوت رصتخملا ىلع ةيشاحلا"

 يشيفلا فسوي (791)

 نع ذخأ .ةروهشملا "ةيشاحلا" بحاص «نقتملا هيقفلا «”بوقعي وبأ يشيفلا فسوي
 .فلأو نيسمخو نيتنثا ةنس ٍقوتو .يناقللا ميهاربإو ءيروهنسلا ملاس

 يرئازججلا يواشلا ىبحي (792)
 اعلضتم املاع اهيقف -هنع هللا يضر- ناك .”'ءايركز وبأ يرئازجللا يواشلا ىيحي

 رصمم سردو قرشملل لحر مث ءيوحنلا 2”يتاوتلا خيشلا نع ذأ .هريغو ةيبرعلا ملعب

 .ةبلطلا ءابحب نم ناك و «ةيكلاملا ءاضق اهب يىلوف رهتشاو

 «ليضفتلا لعفأ ىلإ "يدارملا ىلع ةيشاح"و ,"”ىرغصلا ىلع ةيشاح" :اهنم فيلآت هلو
 .كلذ ريغو ."ةمكاحلا" اهامس "ريسفتلا ىلع ةيشاح"و ."صالخإلا ةملك بارعإ"و

 .فلأو نيعستو عبس ةنس هللا همحر يفوت
 يجاهنصلا دمحأ نب ىبحي (793)

 نب دوعسم يديس نع ذأ .حلاصلا يلولا «””يجاهنصلا فيرشلا دمحأ نب ىبي

 ءانيد اريحخ -هنع هللا يضر- ناك و .يزاغلا يديس ريبكلا فراعلا نع «يلاليفلا كرابم

 اريثك ابشع يسافلا رداقلا دبع دمحم يبأ خيشلل ثعب هنأ ىكحي ؛ةماركلاو ةكربلا رهاظ

 وبأ ضرعأف «ىرخأ كل ثعبأ كلذ دفن اذإ :هل لاقو «ةعنصلا ةيفيك هل فصوو «ءايميكلل

 .هيلإ تفتلي مو كلذ نع دمحم

 .روهشم ةجاهنصب هربقو ء«فلأو نيسمخو نامث ةنس هللا همحر يفوت

 .302 :رونلا ةرجش 84 :ةوفصلا 2836 :نيتاسبلا راهزأ :يف هل محجرت (1)

 راهزأ 84 :ةوفصلا :عجار) .رهزألا خياشم رابك نم «يشيفلا نيدلا ماسح نب دمحم نب فسوي (2)
 .8(2 : يلك رزلل مالعألا .236 :ثاتسبلا

 :مالعالا «1132 :سراهفلا سرهف «486/4 :رثألا ةصالخ .280 :رردلا طاقتلا :يف هل مجرت (3)
 .533/2 :نيفراعلا ةيده 2314 :رونلا ةرجش «09

 :ةيشايعلا ةلحرلا :رظنا) .وحنلاو هقفلا ف كراشم ملاع ,تركا ليزن ءيتاوتلا ميركلا دبع نب دمحم (4)
 .(250 :رردلا طاقتلا ١/49

 .اهيلإ انعجر ىلا رداصملا يف ةمجرت ىلع هل فقن مل (5)

-609- 



]478([ 

 يلالمسلا هللا دبع نب كروبي (794)

 ايكز املاع اهيقف -هنع هللا ىضر- ناك «!يلالمسلا بوقعي نب هللا دبع نب كروبي

 دهزو ةعانقو تادابعو تادهاجمو ؛هنس ةئبادح ىلع هداج هل .اس ردم ايفوص ايقت

 ىدامج نم نيرشعلاو ثلاشلا نينثالا ةليل هللا همحر فوت ىتح كلذ ىلع ابوؤد ءعروو
 .ةنس نيثالثو فين نع فلأو نيسمخحو نامث ةنس ىلوألا

 يلالفا ريدي نب بوقعي (795)
 مدقلا خسارلا ءكسانلا دباعلا «ينابرلا خيشلا «7 ةلاله دلب نيفد ريدي نب بوقعي

 .جئاوخحلا ءاضقل هربق برحم ءضايفلا ريبكلا ريهشلا ىلزاونلا ءرسلاو ةكربلا رهاظلا ءثئاغلا

 .برحب قايرت /وهف

 :هلوقب يزوحأب فورعملا يكوتشفا مامإلا انخيش خيش هائر دقو
 واس و < ؟ هس أ سدا 3 ها م ع -
 4 دولا ةَعْول رم كانغ هب هكر دخلا ىلع ' '[قامآ] نم يرجي عمدلا عد

 ٍدجنلاَو لهّسلا يف سوّسلا يجاون تَراَنَأ هب يذلا يِنابَرلا ْخْيَّشلا ٍةّيَغ ىَلَع

 ٍدصْرَمِل ىَدُهأ ناطوألا نع طّشَو  رفقِوهَّمْهَم ىِفلّضدَق رْئاَح مكَو

 ربع فرش هللا لوحب لاتت هب هد كام ملا 1 هب ب لَسَوَت

 دشّرلِل ةقيلخلا "يداه ىدهلا مامإ محشو ءاَيل اهلا ايل اي :

 دش 556 يف يِداَمِتَعا كيلَع يىِقإَف 5 نبا اي ىِينْغَ ىِينْغَ

 ٍدُعّسلاب هللا ىدل ىظْحتاَذب قدصف ابرغَمَو اقرُش هللا ثوغ ثوغلاَّوُه

 .يدهم :ك «م (ب) .نامأ :س (أ)

 .584 :ةيركفلا ةكرحلا 2133/8 :يلكرزلل مالعألا ,28 :يكومسرلا تايفو :يف كلذك هتمجرت رظنا (1)
 29 ف ينامثعلا ةنازخ) يعردلا ةموظنم حرش «(ةصاخ ةخسن) ةبلطلا داشرإ يف ةحيصنلا مامت :هل (2)

 ةيبوجحما ةنازخلا) ةيسونسلا حرش «بتارملا يوذ ءاملعلا مالكب ةيدارحملا ةديصقلا حيضوت «(ةقرو
 ةيقب رظنا) .اهريغو 290(«2 :مقر ةنازخلا سفن) معنملا دبع نب ديعس ةديقع ىلع حرش .(264 :مقر
 .(183 :ةملاعلا ريوس ف هتافلؤم

 .(55 :تالاجر «219/17 :لوسعملا :رظنا) .نلاليإ ةليبقب (خلملا ةعلت) يكرستن تالت نيفد (3)

 .ليوطلا نم (4)
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 3 : < 3 3 م 7 ري 3 - رق ع رو ص

 ٌدَحْلا ىَلَع ئيرغلا ىنأَي اًهنِم فْيكف  ةرثكو ادع ىصخت ل ُهَقَماَرك
 0000 7 60 5 7 2 < 2 رق ع

 دتطمحأ تاَماَقَمالِإهقْوف الو هَرزاَح ةقيقَحلا يف ماقُم لكف
 دلعمًغقيقابه كلو لباب ولإلا رون نَيسْحت الف و

 ؛ 5 +(
 ص
 اس

 يفيسرهلا ناميلس نب ىبحي (796)
 نيحلاصلا هللا لاجر نم -هنع هّللا يضر- ناك 0010 ذايزام نب نق

 .اتيمو ايح هب كربتلاو ةرايزلاب هودصقو «ةكرب هل سانلا دجو .نيقتملا هئايلوأو
 مسالا يف اقفتا نإو ؛هدلاوب سيلو «ناميلس نب ىيحي نب دلاح يديس لبق تام

 .دلبلاو بسنلاو
 يمّلُعلا دمحأ نب ىبحي (797)
 ةبسن ؛ماللا حشتفو نيعلا مضي«”يملغلاب فرع «مالسلا دبع نب دمحأ نب ىيحي

 مث «رجح نبا نع ثيدحلا ذحأو «ءيطاسبلا دنع رضح .ةكم مث ةرهاقلا ليزن ؛ملعلل

 ”ماسحلل مضنا

 5 ُن رد ' "1 3 ب 1 8 3

 دحللا ٍةّيغ يِف كسِملا َريبع '"[قوفت]

 .ةئامئامثو نيعبسو ةسمخ ةنس جح مث «ءالضفلا هب عفتناو هريغو رهزألا عماجب سرد

 نايبلاو يناعملاو لوصألاو هقفلا يف ءاهقفلا هب عفتناف «ةليمجلا هتقيرط ىلع ةكم نطقف

 ءاعروت ةباتكلا نود /ظفللاب ىتفأو ءاهريغو "افشلا"و ”املسم"و ”يراخخبلا" ىور .قطنملاو

 "يراخبلا "و ”ةلاسرلا و رصتخملاو "ةنودملا' ىلع بتكو
 ةئامنامثو نينامثو نامث ةنس يناثلا عيبر عبار نينثالا موي فوتو «نرقلا ديعب انظ دلو

 زييذتلا نم ؛دلبلا يطنسق هنأ هطخي تيأر

 :لوسعملا «44 :ةراشبلا 31 :يكومسرلا تايفو :يف هتمجرت عجار) .م1452/ه856 ةنس لبق قوت (1)

 .(14 :تالاجر 7

 :216/10 :عماللا ءوضلا 455 :ةيافكلا :عجار) .ةكمم يفوت «ةنيطنسق لهأ نم ىكلام هيقف (2)

 .(164/9 :مالعالا 184/13 :ةلاحك مجعم ,265 :رونلا ةرجش :262 :حيشوتلا

 ةنس ٍقوت «يرامعلاو ٍنيزلا نبع ذأ ,ةاضقلا يضاق ءركب يبأ نب دمحم زيرح نب ماسحلا (3)
 .(363 :دئارفلا طقل «191/7 :عماللا ءوضلا :رظنا) .ما469/ ه3
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 يسلدتلا نيدم يبأ نب ىمحي (798)

 ذأ .ةمالع اهيقف ناك .ءايركز وبأ «©"”يسلدتلا قيتع نب ”[نيدم يبأ نب] ىسحي
 .يليغملا ميركلا دبع نبا هنع

 .ةئامئامتو نيعبسو عبس ماع رفص رشاع ةعمجلا موي ٍقوتو
 ينوزاملا نارمع يبأ نب ىبحي (799)
 ةمئألا نع ذمعأ .ةمالعلا هيقفلا اهيضاق «”ينوزاملا ىسيع نب نارمع يبأ نب ىسحي

 .عربو بحبو .مهريغو سابعلا نباو ءوغاز نباو «ينابقعلا مساقو «ديفحلا قوزرم نباك
 رئازجلاو ةياحبو سنوت لهأ نم نيرخأتملا يواتف يف ةروهشملا "هلزاون" فلأو

 كلذل فاضأو «"يلزربلا لزاون" عم يسيرشنولا دمتسا هنمو «نيرفس ْئ مهريغو ناسملتو
 .سلدنألاو ساف لهأ يواتف نم هل رسيت ام

 .ناسملتب ةئامماممو ةئالث ماع قوت

 دماح يبأ نب ىبحي (800)

 يلو ديفح «ءايركز وبأ لئامشلا ميركلا «يضاقلا هيقفلا ””7[دماح يبأ نب] ىبحي
 .ىزعي يبا هللا

 .ةثامنامم و :-ملعأ هللا و- عي ؛نيعستو ىدحإ ةنس يقوت

 بدألا مولعب افراع ءوحنلا سردي ةديدحلا سافب ايضاق ناكو :قورز خيشلا لاقو

 لييذتلا نم ةئامئامثو عست رخآ قوت ءاهوحنو ميجنتلاو بطلاو

 .لينلا نم حيحصتلاو .ىزعي يبأ نبا :خسنلا عيمج يف (ب) .ريدي :لينلا يف ()

 :لاجحلا ةرد 2359 :لينلا :رظنا) .طيطنمتب قوت «سابعلا نباو وغاز نبا نع ذخخأ ءتاوت يضاق (1)

 .(265 :دئارفلا طقل 73

 :دئارفلا طقل «150 :يسيرشنولا تايفو «458 :ةيافكلا ,359 :لينلا :يف هل مجرت .ةنوزام يضاق (2)
 .265 :رونلا ةرجش «336/3 :لاجحلا ةرد «6

 :338/3 :لاجحلا ةرد :54 :ةوذجلا ,269 :دئارفلا طقل ,151 :يسيرشنولا تايفو :يف هل مجرت (3)

 .318/3 :ةولسلا
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 رشاعلا نرقلا لهأ
 يناسملتلا هللا دبع نب ىبحي (801)

 .ةعامجلا يضاف هيقفلا ."”يناسملتلا ءايرك ز وبأ تاك ربلا يبا نب هللا دبع نب ىوخت

 .ةثامعستو رشك ةئرس قوت

 يلالمسلا ديعس نب ىبحي (802)

 .ننفتملا ةمالعلا لماعلا هيقفلا ««””يماركلا يلالمسلا ناميلس نب ديعس نب ىيحي

 بابرأ هل دهش «7"عماوللا رردلا" حرش "عفانملا ليصحت"ك ةديفم ةديدع فيلآت هل
 "ظعاولا ةولس"و ,2"”'نامزلا رابخأو رايخخألا موظنم"كو .هيف ةداحإلاب نفلا

 7ع نيعست و ثاللث ةئنس ايح -هنع هللا ىًضصر- كاك

 يضايلولا ىسوم نب ىبحي (803)

 ةينامث ماع لاوش نم يناثلا سيمخلا موي يفوت 2 ”ضايلو يداو يف ””ىسوم نب ىيحي
 .يك ةششها نييسح- نب كروبي يديس ةبرت يف لوفدم عءفلاو نينالثو

 يلاهتلا ةزمح نب ىبحي (804)
 ىرلمحي يالوم نكاطلسلا هاضقتسا نسم لوأ «هيقفلا يضاقلا :7ىلاهتلا هزمحح نب ىح

 . يلاهتلا هزمح نب ىدع 5 دمحأ هنبأو ءاهئانب نم عرف ال تيدزرعب ةيدمحملا ةرضحلاب /خيشلا

 )١( :لينلا ,338/3 :لاجحلا ةرد «278 :دئارفلا طل :150 :يسيرشنولا تايفو :ْف هتمجرت رظنا 359:
 .307 :ناتسبلا «456 :ةيافكلا

 :ةملاعلا سوس «25/7 :لوسعملا «9 :ةراشبلا ,.28 :يكومصسرلا تايفو 219 :يليقعبلا بقانم :رظنا (2)

 .3582 :ةيركفلا ةكرحلا .199/13 :ةلاحك مجعم .15 :تالاجر 8

 .(5747 :مقر .م.خ.م) عفان !رقم لصأب عماوللا رردلا باتك نم عفانملا ليصحت (3)

 :اهوأ ,ةموظنم (4)

 لوألا فوؤرلا برلا قلاخلا 2لضفألا ليلجلا هلل دمحلا
 .(372 :برغملا خرؤم ليلد رظنا) .تيب 1900 ف عقتو ,ه990 ةنس اهنم غرف

 دمحم هيوخأ نوكل ه900 :ب كلذل خرؤي يسوسلا راتخملاف .هتافو خيرات ف رداصملا فلتخت (5)

 :هلوق ”يكومسرلا تايفو" اهنم تخسن يلا ةخسنلا ةرط يف دجوو «هتوم نع ارخأت ميهاربإو
 .ه893 هلعلو ه3

 .(24/8 :لوسعملا رظنا) .يضايلولا بوقعي نب يلع نب ىسوم نب ىيحي (6)
 .باوص تيأ ةليبق ءضايلاو تيأب عقي (7)

 .23 :تالاجر .42 :ةراشبلا .29 :يك ومسرلا تايفو :رظنا (8)
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 يدوماولا ىبحي (805)
 يضر- ناك ("0دماو نب نم ,”يدوماولا جاحلا ىبحُي ءايركز وبأ ريرحنلا هيقفلا ىبحي

 ترهتشا املو .ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا يف ةميكشلا ديدش املاع اهيقف -هنع هللا

 ةنيدملاب رقتساو ءريشعلاو لهألاب ىلاعت هللا مرح ىلإ رجاهو هكالمأ عاب هنامز يف ركانملا

 .كلذ ناكف ءاهتبرت يف ربقيو اهب تودي ىتح اهنم جرخي ال نأ هللا دهاعو «ةفرشملا

 .هللا همحر ةنيدملاب نفدو ءرشاعلا نرقلا نم ةسداسلا ةرشعلا لوأ ف فوتو

 رشبلا ةداع ىلع نطولل قوشتنو ءاساف ركاذتن ؛مرحلاب انماقم لاط امل انك :هيحغأ نبا لاق

 طفح ىلع انضعُيو ؛مرحلا ىنكس يف انبغريو كلذ هءاس كلذ انم عم اذإو ,هدلب بح نم
 هلهأ لمحي نأ نمؤم لكل ىغبني :لاقو .ةنيدملا ىنكس ىلع اهيف ثح نميلا لهأ ضعبل ةديصق

 ةحودلا نم «ةفيرشلا هرادو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا يث ابح اهظفح ىلع هدلوو
 راكب نب ىيحي (806)

 بحاص ءدهازلا «نأشلا ريبكلا ريهشلا حلاصلا خيشلا .'”ءايركز وبأ راكب نب ىبحي
 لبج نم «نآلا ىلإ نيدم يبأ خيشلا نمز نم ءاحلصلاو ءالضفلا ةلالس «ناسحلا رخافملا
 .ساف نم ةلحرم ىلع (”:دمغلا] هل لاقي عضوم. نالبو

 وهو ىزات زاوحأب برعلا ضعب عم لزن هنأ راكب اندج ربخأ امكو :هدلو ضعب لاق
 تاب -هنع هللا يضر- نيدم وبأو «ةدحاو ةرقب هدنعو ءنسلا ةريبك زوجع همأو ريغص
 .هب ءاردزا راكب ةميحخ ىلإ هيلع اوراشأف .لزنملا لهأ فاضتساف ءناسملتل هحوت امل راودلاب

 ؛بئاغ اهدلوو ةميخلا يف هتلزنأو ءبيحرتلاب همأ زوجعلا هتقلتف ءاهبابب فقوو اهدصقف
 اي تنسحأ :لاقف «لزنملا لهأ نم ناك امو «ربخلا همأ هيلع تصقو خيشلا دجو حار املف

 لهأ ىدانو ءاماعط هلك اهمحل عنصو ءاهجيذو ماقف /«ةرقبلا الإ ءيش اندنع سيلو هامأ
 .هب احرفو هل الالجإ خيشلا يدي نيب اولكأ ىتح مهلك راودلا

 .ةحودلا نم حيحصتلاو .يرمعلا :خسنلا عيمج يف (أ)

 .3 :ةحودلا نم (!)

 تجدنا لقو .سامل ةرواجا تاعفترملاب هَ ١ لئابقلا 0 .دومعاو نب وأ دوماأو نب مهلعل 00(

 901/١(. :اهتيدابو ساف .303/1 :ايقيرفإ فصو :رظنا) .ىرخألا لئابقلا نمض
 .(538 :ليلكلا .63 :ةحودلا :عجار) .ةغزاي نب لبج نيفد (3)
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 .هن اعدو هسأر ىلع هدي خيشلا عضوف !راكب اي :هادان فارصنالا خيشلا دارأ املف

 نع لمترا :هل لاق مث .رهدلا بقع ىلإ كتيرذ ف كرابو راكب اي كيف هللا كراب :لاقف

 .ناك ام هتيرذو راكب نم ناك مث .كلزنم كلذف نالبو لبي لزناو ,موقلا ءالؤه

 ديدش ناكو ههلل اعضاوتو ءادهزو ةفرعم ءاهقفلاو ءايلوألا رابك نم خيشلا اذهو
 .ةرهاب تامارك هدي ىلع ترهظو «ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيب لهأ يف بحلا
 ىلع ةيزم هسفنل ىري ال كلذ عمو «ةوعدلا باحب ناك و «ةماعلاو ةصاخلا سوفن ف مظعو

 .ىرسألا كاكفو داهجلا يف اهرثكأو ءربلا هوجو يف ةريثكلا لاومألا لذبيو ءدحأ
 .ىصحخت نأ نم رثكأ هلئاضفف «ةلمجلابو

 عم '”[ىرعملاب] هتيوازب نفدو رشاعلا نرقلا نم :يعي ؛ةسداسلا ةرشعلا لئاوأ ف يفوت
 .نيعمجأ مهيلع هللا ناوضر هفلس

 يريمدلا ميهاربإ نب ىسحي (807)

 ءاضق ىلوتو ءهيبأ نع ذأ «ةاضقلا يضاق :''”يريمدلا رمع نب ميهاربإ نب ىيحي
 .ةياعرو ةهازنو ةمشح اذ ءرظنلا ديج ؛مهفلا تباث ؛هدعبو نامثع نب ميلس ةلود ف رصم

 .هيلع سانلا فسأتو :ةئامعستو نيثالثو عست ةنس يفوت

 ٍيفارقلا رمع نب ىبحي (808)
 دلو «ةرهش ؟"يقارقلا ءءايركز وبأ نيدلا فرش سنوي نب دمحأ نب رمع نب ىيحي

 يكبسلاو بجاحلا نبا يِلصأ"و] "ةيبطاشلا"و "نآرقلا" ظفحف «ةئامعستو تس ماع رصم
 مساق نب نيدلا لالج ىلع اهضرعو ؛'ةيبجاحلا"و '5[كلام نبا ةيفلأ"و ليل رصتفخم'و
 .هدج ف ٍقارقلا سمشلا نب يقارقلا ردبلا هقفاوو «هريغو

 سردو .رصانلاو سمشلا :نييناقللا نع هقفلاو :يدهشملا ظفاحلا نع ثيدحلا ذحخأو
 عيرس «لئاسملا ريرحت و .هركف ةدوجو :هرظن ةقدو «هتعاربل سانلا دنع مظعو ءىضقتو

 هب برضي ؛عضاوتلا ةياغ يف ءارقفلل ةقدصلا ريثك «سفنلا يحس ءنطابلا نسح «كاردإلا
 .نيحلاصلاو ءاملعلل ابحم ءلثملا

 .ت نم طقاس (ب) .ةحودلا نم حيحصتلاو .يرمعلاب :خسنلا عيمج يف (أ)

 .359 :لينلا 3 :حيشوتلا :يق هل حرت (1)

 ةرجش 0186 :ناتسبلا راهزأ 2339/3 :لاجحلا ةرد ,296 :دئارفلا طقل :يف كلذك هتمجرت رظنا (2)

 .272 :رونلا
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 "لييذتلا" نم «ةئامعستو نيعبرأو ةتس ماع رفص رشع سداس ةعمجلا موي قوت

 باطلا دمحم نب ىبحي (809)
 انخيش ءاهملاعو اههيقف ؛©”ىكملا باطحلا نمحرلا دبع نب دمحم نب دمحم نب ىبح

 .زاجحلا ءاهقف رخآ ءاحلاص الضاف ءاننفتم املاع -هنع هللا يضر- ناك .ةزاحإلاب

 (”اهريغو ضورعلاو باسحلاو ةيبرعلاو كسانملاو هقفلا يف فيلآت هل
 /بتكو (ممع مث (ةنيعم ءايشأ يف ةبتاكم ينزاحأو ,ةكمب. انباحصأ نم ةعامج هيقل

 "ليلا" نم «هطخمب يل
 سمج ةنس يفوت هنأ مهضعب يل ركذ لب .ةئامعستو نيعستو ثالث دعب يثوتو

 .ينادوسلا اباب دمحأ خيشلل "لييذتلا" نم ىهتنا .ملعأ هللاو «نيتسو سمح نع نيعستو
 يطاسبلا دلاخ نب فسوي (810)

 ىلع هقفت .نيدلا لامج ءنسحلا وبأ ”يطاسبلا يئاطلا ميعن نب دلاخن نب فسوي
 نع مث ,مكحلا يف هيخأ نع بانو ءقوزرم نباو '”ينوهرلاو ليلخ خيشلاو «هيأ
 ءنودلح نبا ديعأ مث ءسانلا هبحأو ءاضقلاب لقتسا مث ؛نودلخ نبا نع مث «' '[يريرحنلا]
 .هابوانتو «ةئانامثو تس ةنس لوألا عيبر يف يطاسبلا ديعأ مث

 نسأ هنوكل «هتماقإ ىلع ةلودلا لهأ قفتا يسهفقألا تام املو :رجح نبا ظفاحلا لاق

 .نونفلاب ةفرعم رثكأو هقفأ '”نيدلا سمش نكل ءرهشأو ماكحألا يف بردأو
 "اهوبأ اهوحخأ فرح :هلوق حرش" ف ءزجو ."داعس تناب حرش ك فيناصت هلو

 .لينلا نم حيحصتلاو .يريرحلا :خسنلا عيمج يف (أ)

 :يلكرزلل مالعألا ,105/4 :يماسلا ركفلا .279 :رونلا ةرجش 494 :لاجحلا ةرد :يف هل مجرت (1)
 .234/5 :ةلاحك مجعم .8

 راهنلاو ليللا لامعأ ةفرعمل بالطلا ةليسو «نيقحتسملا ىلع ةمسقلاو نيعقاولا ظافلأ حرش :هل (2)

 .(91 :ةيبرغملا تاعوبطملا مجعم رظنا) ...باسحلا ةقيرطب
 :ةلاحك مجعم (241 :رونلا ةرجش «452 :ةيافكلا 2259 :حيشوتلا :312/10 :عماللا ءوضلا :رظنا (3)

3 /295). 

 :يسيرشنولا تايفو :عجار) .ةينوخيشلاو ةيروصنملا ةسردملاب سرد ؛ظفاح مامإ .ىسوم نب ىبحي (4)

 .(215 :دئارفلا طقل ه7
 :لينلا :رظنا) .م1439/ه842 ةنس يفوت ءوحنلاو هقفلا يف كراشم ملاع ,يطاسبلا دمحأ نب دمحم (5)

 .(339/1 :نونكملا حاضيإ 0
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 يف ةيربلا صاوخ ةرضاحم"و «"ةيكلفلا ةديصق"و «"ةدربلا"و ”ليلح رصتخم حرش"و «تيبلا
 رخال "176 قراطلاو ءامْسلاَو# .نم بارعإو "”قللاف نبا ةيفلأ حرشأو :"ةيهقفلا زاغلألا

 .نيرفس يف "ليفكلا ؤفكلا" .رصتخملا" حرش ىمسو "نآرقلا'
 لييذتلا نم ىهتنا «ةنس نينامثو فين نع ةئامئامثو نيرشعو عست ةنس قوت
 فيرشلا دمت“أ نب فسوي (811)

 اهيمف ناك :ىلالملا لاق .جاجحملا وبأ ”)يسمحلا فيرشلا دمح نب دمحأ نب فس وي

 ”نارقلا' يسونسلا هيلع أرق ءسابعلا يبأ خيشلا نبا ءاممحم ائرمم اذاتسأ املاع لاهيزن اهيجو

 .هتايورم يفو اهيف هزاحأو ؛عبسلا ةءارقب

 يناتتلا نيسح نب فسوي (812)
 نع ذعأ .نساحلا يبأ نيدلا لامح ينوراشاب فرعيو 7” يئانتلا نيسح نب فس ويب

 .ةثئامعستو ثالث ةئنس مخ زو 03 ولجع يضاف نبأ مجنلا مزالو .«يروهنسلاو يملعلا

 رصتخملا حرشو

 ينوراهفاو ءاتدحم الضاف ةمالع ناك : يئاتتلا لاقو .ةئاهاو نيعبرأو تس هةئيش دلو

 بلاغو «ةيلاع ديناسسأ هيف هلو .ثيدحلا عامسو ةرهاقلاب ملعلاب لغتشا همأ جوزل ةبسن

 .ىهتنا ؛يملعلاو يروهنسلا انحخحيش نيتمالعلا نيمامالا نع هعمل هذحا

 يجيجفلا ىسيع نب فسوي (813)

 وذ حاصلا يلولا ريبكلا خيشلا «جاجحلا وبأ "” ىجيجفلا فيرشلا ىسيع نب فس وي

 .يدهم يبأ نب فسوي جاجحلا وبأ ؛ةرهاظلا تاماركلاو ؛ةرهازلا لاوقألا

 ةدم هتبحصو «ةئامعستو نيسمخو سم ةنس هتيقل : 'ةحودلا" بحاص لاق

 رارسأو تاالماعملاو لاوحألا ملع ْق هلو .ةريخك تامارك هَل تيأرو . ةميمح صب /تعفتناو

 هللا اهفرش ةكمج ماقأ .لومخلا هيلع بلاغلا ناكف ؛كردي ال يذلا نأشلا صاخلا ركذلا

 .انامز أرمتعم و احججاح

 .] :قراطلا (1)

 .304 :ناتسبلا «.354 :لينلا :يف كلذك هتمجرت رظنا (2)

 .453 :ةيافكلا «345 :لينلا 263 :حيشوتلا .310/10 :عماللا ءوضلا :رظنا (3)

 ةنس يفوت «يعفاش مامإ ,ناولجع يضاق نب نيدلا محب نمحرلا دبع نب هللا دبع نب دمحم (4)
 .(207/2 :نيفراعلا ةيده 150 :نايقعلا مظن :رظنا) .م1472/ه6

 .162 :رابخجلا ةحنم 296 :عتمملا (46 :ةفحتلا :يق هل محرت (5)
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 ىسيع نبا خيسشلاو «يناوزغلا هللا دبع دمحم وبأ :مهنم ,ةلحأ خياشم نع ذأ

 .مهريغو ,ةكم باطحلا خيشلاو ,يدهفلا
 «ةنس نينامثلا ىلع فين دقو نيسمحو عبس ةنس قرشملا ىلإ -هنع هللا يضر- هجوت

 لو هب دهعلا رحآ كلذ ناكف «مالسلاو ةالصلا لضفأ اهنكاس ىلع ةنيدملاو ةكم لصوو
 .هللا همر هتافو تناك ثيح ردن

 سيطانغمو ةمكحلا ريسكإ ناكو ,«ةبحصلاو دهعلاب موقلا قيرط هيلع تذعأ
 .هلاقم هللا ىلع هلدو ؛هلاح هضهنأ «ةعاس هبحص نم 0[. ورألا]

 اذه تذحأ :هنع هللا يضر لاق ؛هنع اهتياور يف ينزاجأو .هخايشأ ةلسلسب يندافأ

 خيشلا اهذحأو «ةبحصلاو دهعلاب يسانكملا يدهفلا ىسيع نب دمحم يبأ يحخيش نع قيرطلا
 بطقلا هخيش نع يئراحلا اهذخخأو «يثراحلا سابعلا يبأ هخيش نع كلذ لثم ىلع يدهفلا

 .يلوزحلا ناميلس نب دمحم هللا دبع يبأ

 اهذخأو ,هنع هللا يضر يناوزغلا هللا دبع دمحم يبأ خيشلا نع اضيأ اهتذخأو :لاق

 اهذخأو «رارحلاب فورعملا عابتلا زيزعلا دبع يديس سراف يبأ هخيش نع دمحم يبأ يديس

 وبأ خيشلا اهذخأو ءروكذملا يلوزحلا ناميلس نب دمحم هللا دبع يبأ هخيش نع سراف وبأ
 ديعس نامشثع يبأ هخيش نع «فيرشلا هللا دبع يبأ هخيش نع يلوزحلا هللا دبع

 اميقم ناكو «يجارجرلا نمحرلا دبع ديز يبأ هخيش نع نامثع وبأ اهذخأو (””[يناتثرها]
 يداوب] هربقو «سايلاو ديز يبأب ةماعلا دنع فورعملا وهو «ةنس نيرشع ارواجب ةكمب

 ديز وبأ خيشلا اهذخأو .ةينابطقلا ىلإ هماقم ىهتنا دقو «شكارم لمع نم 2!![ةواشيشب
 .يودبلا سونع هخيش نع لضفلا وبأ خيشلا اهذحأو «يدنفلا لضفلا يبأ هخيش نع
 , 7 يبرغملا هللا دبع يبأ هخخيش نع يفارقلا اهذخنأو «يفارقلا سابعلا ىبأ هخخيش نع اهذخأو

 بطقلا هخيش نع يلذاشلا اهذخأو «يلذاشلا نسحلا يبأ بطقلا ربكألا مامإلا هخيش نع

 هخيش نع دمحم وبأ خيشلا اهذحأو «ينسحلا شيشم نب مالسلا دبع دمحم يبأ ققحلا

 .ةحودلا نم حيحصتلاو .يوانئرفا :خسنلا عيمج يف (ب) .س تا نم طقاس (أ)

 .ةح وذلا 0 حيحصتلاو .لواشفش :خسنلا عيم“ ْق 0(

 .(291/2 :ءارحصلا ةملعم) .شكارم زو ميدق يرام زكرم «ةواشيشو تفيسنات دفاور دحأ (1)

 :رظنا) .م893/ه279 ماع ءانيس روط لبجي تام ءصاونخلا م.هاربإ خيش «ليعامسإ نب دمحم همسا (2)
 .(20 :ةيريشقلا ةلاسرلا «335/10 :ءايلوألا ةيلح
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 دحاو ؛هخايشأ نع تايزلا خيشلا اهذحاو «تايزلاب ف ورعملا يندملا نمحرلا دبع ديز ي
 و8 ٍ ب 1

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع نسحلاو امهنع هللا يضر يلع نب نسحلا ىلإ دحاو دع
 .اهتحص ىلع قفتملا ةحيحصلا ةياورلا هذه

 نع ذحأ ةلسلسلا ف روكذملا يقارقلا خيشلا نأ اضيأ جاجحلا وبأ انخيش /ركذو

 يضر «يلذاشلا نسحلا ىبأ خيشلا نع ذحنأ سابعلا وبأ خيشلاو «يسرملا سابعلا ىبأ خيش

 .مهعيم نعو هنع همل

 يبأ خيشلا نب دمحأ سابعلا وبأ ةيوارلا ظفاحلا هيقفلا اضيأ دنسلا اذه ةحصب ينربخأ دقو

 «كلذ يف هل هيبأ ةزاحإب ةئامعستو نيرشعو نامت ةنس يناسملتلا يدابعلا دمحم نب دمحأ سابع

 .يلوزحلا ناميلس نب دمحم هللا دبع يبأ خيشلا نع هيبأ قيرط نم هنع ةياور ف وه ينزاحأو

 هذه يجارج لا ركب يبا نب كيعس دامثع يبأ خيشلل لقن يسانكملا ردزرح يلع ابا

 نم هيلإ تيدهأ دقو «ىساطولا دم ىابعلا ىبأ ناطلسلا ةنازحن نم (2ةينارونلا 0-0

 يقوصلا نيدلا يفت هخيش نع لحأ يندملا نسمح رلا دبع خيشلا نأ اهيفو .ةيرصملا رايدلا

 نع نيدلا يمن اهذحأو اه ارامتحا كلذب ةيسقن ىمعم ناك - ريغصتلاب- ريقفلاب ف ورعملا

 لمح نيدلا جات هخخيش نع نسجل وبأ اهذحأو «نسحلا ىبأ هحخخيش نع ,نيدلا رخف هحخخيش

 نيدلا نير هحخخيبش نع نيدلا نوب اهذحأو ,نيدلا وع هحخرش نع نيدلا جات اهذحأو

 نع يرصبلا اهذخأو ءيرصبلا ميهاربإ هخيش نع نيدلا نيز اهذحأو «نيوزقلا دمحم
 .دوعسلا حتف ةفدقتا دعس خيشلا اهذحأو .دعس هخخسش نع يناورملا مساقلا يبأ هحخخيش

 يناوزغلا اهذحأو (27[يناوزغلا] ديعس نامثع يبأ هخيش نع دوعسلا حتف خيشلا اهذحأو
 نع ىلع نب نسحلا ةءوبنلا طبس نع رباج دمحم وبأ اهذحأو ءرباج دمحم ىبأ هخيش نع

 .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هدج

 .نيوزغلا :.س تن 0

 بحاص هلاق ام رظنا) .يلوزجلا يلذاشلا دنسلاب برغملاب ةيفوصلا فئاوطلا نيب ةلسلسلا هذه فرعت )١(

 .عومجم نمض (5637 :مقر .ع .خ.م) ةيفوصلا قرطلا ءاهدعب امو 195 .ص يفوصلا دنسلا نع ةآرمل

 فارشإللا :يرداقلا مالسلا دبع :رظنا) .باطقألا ةقيرطو نيفراعلا بهذلا ةلسلسب اضيأ فرعت (2)
 راونألا ةلسلس :يوالسلا دمحت نب دمحأ (0 :مقر .ع .خ.م) ةعبرألا باطقألا بسن ىلع

 ١18. :(ز12007 :مقر .ح.خ)
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 هدذه] انتقيرط :هنع هللا يصر يس رملا سابعلا وبأ خيشلا لاق دقف ءةلمجلا ىلعو

 "”[تسمظن تنك دقو ؛ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ بطق ىلإ بطق نم ةذوخأم
 .ةهديدع دئاصق 8 ةلسلسلا هذه

 يلالمسلا ناميلس نب ىزعي (814)

 تاماركلا بحاص «ىزعي جاحلا يديسب فرع ,"”يلالمسلا داميلس نب ىرعي

 عومجو دوهشو مساوم مهو «نودفاولا هيلع دري قايرت هربقو «ةئاغإلاو تاك ربلاب ةروهشملا
 لافتا نب ديعس يديس رصاع .فويهلملا ةناغإو جئاوحلا ءاضف ف هوبرحجج ءهدنع ةريثك

 يردأ الو /.ةئامئامثو نينامثلاو يناثلا ماعلا يف ديعس يديس تومو «يلالمسلا يماركلا

 .ةهذعب و هلبق تامأ

 يسوسلا يغرهلا دمحم نب فسوي (815)

 ءلانقدمو ارقم ”يساملجسلا ءادلوم يغ رشا دصحأ ني رمع نب دمحم نب فس وي

 .يزاغلا يديس ؛”'[وحأ]
 .نيروهشملا نيقتملا هئايلوأو نيحلاصلا هللا دابع نم - هنع هللا يصر- ناك

 فسوي (816)

 ةراحي ميقملا .جاجحلا وبأ «(![حلاصلا] يلولا خيشلا :"ةحودلا" يف لاق «”فسوي

 .تطقس هيلجرو هيدي فارطأ نأ ريغ «هللا هافاع مث ىلتْبُم ناكو .يلابلا ساف جراخ «'””ءامنجلا
 هفرع الإ دحأ هيلع لحدي ال «ةماركلا ميظع ؛ةسارفلا قداص لجرلا اذه ناكو

 كشي ال «ةيناحور بهاومو «ةينابر رارسأ هل «ةبئاص هتك وش و هبهذم هيلع وه امو هدصقب

 .رتاوتلاب ةلوقنم هتامارك و .هتيالو ف دحأ

 .ك نم ةفاضاإلا (ج) .نع ذأ :خسنلا ةيقب فو .م يف اذك (ب) .م نم ةدايز ()

 اهتالاجر ف فلأ ؛ديدرك مفب نفدو ,م1483/ه888 ةنس يفوت «ةينيخساولا ةرسألا ىلإ بستني (1)
 :ةراشبلا 229 :يكومسرلا تايفو :رظنا) .ىزعي جاحلا يديس لآب ءازعألا ةفحت" باتك مهبقانمو

 .(15 :تالاجر «242/8 :لوسعملا 9
 .هتمحر ت رداصم ىلع فقن مل (2)

 .103 :رطاعلا ضورلا اضيأ رظنا (3)
 تاللاون رشع نم نوكنتو «.ةيدعملا ضارمألاب نيياصملل اجلم تناك و .ةسيجلا باب جراح عقتت (4)

 .(180/2 :ءارحصلا ةملعم رظنا) .روسب ةطاحم
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 .ىهتنا ؛ةروكذملا ةراحلاب نفدو «ةسماخلا ةرشعلا ف هللا همحر قوت

 يطلخلا لالع نب ىيحي (817)

 هلضف ىلع قفتملا ةكربلا لضافلا يلولا خيشلا :"ةحودلا" يف لاق '”لالع نب ىيحي
 .عاابتلا زيزعلا دبع سراف يبأ خيشلا باحصأ نم ؛يطلخلا لالع نب ىبحي ءايركز وبأ .هحالصو

 ماقأو ؛هناحبس قحلا ةلماعم قيرط يف ةداجلا ابكترم ءالضاف اديس هللا همحر ناك

 اذإ اربق هبارحم يف رفح دجسم هل ناكو «راغزأ دالب نم 7[ يرغزيت] هل لاقي عضومبهتيواز

 هسفن بتاعي هيف تيبيو «تيملاك هيف هسفن دمو «ربقلا كلذ لحد اروتف هسفن نم دحو
 .ليللا لوط

 ءاش نإ ليحرلا ىلع نومزاع انإ «ءارقفلا رشعم اي :هباحصأل لاق هلجأ ناح املو
 ليحرلا "”[ديري] هنأ مهنم انظ :مهنعظل دادعتسالاو مهاَقْنَأ لمحل بهأتلاب اولغتشاف هللا

 نأ ىصوأو ءتقولا كلذ يف هلجأ رضحف «عضوملا كلذ ريغ ىلإ دلولاو لهألاب يسحلا
 مو هل نورفحي اولعجف «هيلإ هتوم دعب هولمحف .هريق ىلع ىنبي ال نأو حوتفلا بابب نفدي
 .حوتفلا بابب مويلا نفدي لالع نب ىيحي خيشلا نإ :ةنيدملاب حئاص حاصف ءادحأ اوملعي

 :كلذب يرملا سايعلا وبأ ناطلسلا عمسف «ءاسنو الاجر اجاوفأ ةيحان لك نم سانلا جرخخف

 هتزانج ىلع سانلا محازتو «هنفدل اورضحف «ءاحلصلاو ءاهقفلاو هئارمأ عيمجو وه هتقول بكرف
 .هحالصو هلضف نم نوملعي امل هب اكربت هشعن داوعأ اومساقتو ءاضعب مهضعب لتقي داك ىتح

 .رشاعلا نرقلا نم نعي «ىهتنا «ةسماخلا ةرشعلا طساوأ يف هللا همحر فوت

 يبيصخوبلا لالع نب ىيحي ءايركز وبأ خيشلا /مهنمو :"عامسألا عتمم" يف لاقو
 نب ىسوم نب يلع يديس هدلاو نإ :ليقو .هنع هللا يضر بانا نب رمع ىلإ ةبسن «يرمعلا

 باحصأ نم وه -ريغصتلاب- ؟”بيصحخ وبأ وه روكذملا متاغ يديس نب ىبحي نب دمحم
 عوفرم مهبسنو .بيصخ يبأب هانك يذلا وهو ءيفسأ بحاص حلاص دمحم يبأ يديس

 .مهنع هللا يضر باطنخلا نب رمع ىلإ

 .ةحودلا نم كردتساو «خسنلا عيمج نم طقاس (ب) .نيوغ زيت :خخسنلا ةيقب فو ءلصألا يف اذك (أ)

 2208 *دصقملا 5 :عتمملا 448 :جاهتبالا 190 :ةارملا ق :ةفرطلا 229 :ةفحتا :ف 5 وجرت 01(

 .66/3 :ةولسلا 2168 :رابخلا ةحنم «537 :ليلكألا
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 اذه يف يقب ام :ناسنإلا كلذ لاقف ءءام ةكربب اموي رم هنأ هتامارك نمو :لاق

 ءرظنا :خيشلا هل لاقف ءمهتامارك يف نوملكتي اوناكو ءاذه وحن وأ ,ةمارك الو ىلو نامزلا

 قرتحاو ءاران مرطضت تراصف اهيف قصب مث «كتبقر ىلعف ةكربلا هذه يف تومي ام لك
 .هنع هللا يضر موقلا قيرط ف لاع مالك هلو «ءاملا تاناويح نم اهيف ام عيمج

 يديلتلا فسوي (818)

 عماجلا ؛لماكلا خيشلا ,بوقعي وبأو '”جاجحلا وبأ يديلتلا نسحلا نب فسوي
 هتيوازو ةميظع ةرهش هل تناك :"ةحودلا" يف لاق .يناوزغلا خيشلا ثراو هنإ ليق «ينابرلا
 «نواشفش ةنيدم نم موي فصن ةريسم ىلع «ةرامغ لئابق نم «ديلت نب ةليبقب هحيرض ثيح

 يف كلذو «هترهش بسح ىلع الك معطيو «نيديرملاو راوزلا نم فالآلاو دوفولا هيلع درت
 .ةليل لك

 هعيشي جرخ دقو نواشفشب وهو ةرم هتيأر ؛قلخلا بولق يف ميظع لوبق هل ناكو
 جاحلا نبا يضاقلاو ؛يملعلا فيرشلا عي ءدشار نب ميهاربإ ملاس وبأ ريزولا مهيفو «سانلا

 ىلع ةبوانملاب ارهج هتذمالت عم ىلاعت هللا ركذي وهو ءمهنكاسمو سانلا سوؤر نم مهريغو
 خيشلا عم ابدأ ةفوشكم مهسوؤرو «ةافح امهعم نمو يضاقلاو ريزولاو «ءارقفلا ةداع

 .ءاسنو الاجر لئابقلا هيلع دفتو ءريفزو قيهش مهل «نيديرملاو
 ف مهقوشيو «ةبوتلاب سانلا رمأيو «يحاونلل بتكلا ريثك -هنع هللا يضر- ناكو

 .ءايلوألا نم دارفألا ماقم ىلإ اريثك ريشيو ؛تاماركلا ىلع ع الطالا
 ريثكب ينربخأ ؛تامارك هلو فوصتلا قيرط يف الغوتم -هنع هللا يضر- ناكو

 .هباحصأ رباكأ نم نوحلاص لاحر اهنم

 هكالمأ عيمج سبحو .بقعي ملو ءرشاعلا نرقلا نم نعي ؛نيسمخلا دودح يف /ينوت
 ءارهج هباحصأ عم هلوقي يذلا ركذلاو .هتذمالت نم فالآلا كرتو «نيكاسملاو ءارقفلا ىلع

 لابجلا كلت يف اهنم راثكإلا يأ ؛ةلليفا ركذ يقب دهعلا كلذ نمو هللا الإ هلإ ال :هنأ انغلب

 .نالا ىلإ يحاونلاو

 دمحم نب زيزعلا دبع نب هللا دبع نب نسحلا نب فسوي -هنع هللا يضر- هطخمب دجوو

 يف برطملا 2171 :رابجلا ةحنم .545 :ليلكأإلا 078 :عتمملا :2 :ةفرطلا (36 :ةفحتلا :يف هل مجرت (1)
 .151 :ءايلوألا ريهاشم
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 «يلوزجلا ناميلس نب دمحم يديس بسن رخآ ىلإ ءناميلس نب ركب يبأ نب نمحرلا دبع نبا
 امثإو ءفرشلل بستني راصف «فيرش هنأ 2”ديلت نب نم همع نب نم سانلا ضعب نظف
 .يلوزجلا نامياس نب دمحم يديس ؛ٌدعب دمحم عابتلا زيزعلا دبعبو «يناوزغلا هللا دبعب هدارم

 يلمتلا ديعس نب بوقعي (819)
 بستني «لامرلا تحت نم ؛(”يلمتلا مصاع نب نمحرلا دبع نب ديعس نب بوقعي

 .نيروهشملا ءاملعلا نم -هنع هللا ىضر- ناكو ””ةهحلارححلرل

 .ةلامعستو نيعستو عست ماع رخاوأ "تلمتتا" هدلبب هللا همحر يفوت
 يلمعلا هللا دبع نب ىبحي (820)

 هللا همحر يفوت .هلبق يذلا مع نبا ؛لامرلا تحت نم ؛'”يلمتلا هللا دبع نب ىبحي]
 هلو «هنع رثؤتو «ةريثك تاماركو بقانم هل ""[ةئامعستو نيعستو عست ةنس هدلبب
 .ىيلاهتلا ديعس نب هللا دبع يديس لماكلا خيشلا مهنم «هيدهب نودتهي باحصأ

 يك وتشفلا نيسح نب كروبي (821)
 تامارك بحاص «لثامألا ةودقو ءلضافألا ديس ىكوتشهلا نيسح نب كروبي

 ىسوم نب دمحأ يديس ريبكلا بطقلا نع لحنا .رايخألا ءالضفلا ءالبنلا دلاوو «تاك ربو

 «يدادجسملا نمحرلا دبع نب دمحأ يديس ريبكلا ةمالعلاو مظعألا مامإلا نعو «ىلالمسلا

 .مهريغو «فرع هب ؛”حياسلا دمحأ يديس دهازلا مهامها درجتملاو يفصلا فوصتملا نعو
 .اتيمو ايح هب كربتي روهشم وهو «قئالخو هدلو هنع ذححأو

 نب نمحرلا دبع يديس لضافلا هديفح ربخأ .ةئامعستو ةثالث ماع هدلبب هللا همحر فوت

 .س ع نم طقاس (أ)

 .نواشفش زاوحأب عمت (1)

 .22 :تالاجر 20/4 :لوسعملا ؛42 :ةراشبلا 229 :يكومسرلا تايفو :يف هل مجرت (2)

 ركذ يف ةيضرملا نويعلا :ديعس نب ميركلا دبع (5/4 :لوسعملا :اهعورفو ةهارخر لوح رظنا (3)
 .1987 .طابرلا ,ميرك ميركلا دبع ةسارد «ةيجارجرلا ةفئاطلا بقانم ضعب

 .24 :تالاجر «5/17 (20/4 :لوسعملا 39 :ةراشبلا ,30 :يكومسرلا تايفو :عحار (4)
 :لوسمعملا «43 :ةراشبلا «30 :يكومسرلا تايفو 231 :يليقعبلا بقانم :يفف كلذك هل مجرت (5)

 .20 :تالاجر .- 64

 .(23 :مقر ةمجرتلا رظنا) .حئاسلا يحاحلا دمحم نب دمحأ (6)
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 دوج هنأو «هقرافي ال اماع رشع ةعبرأ نيكرزتلا هخيش مزال هنأ ''كروبي نب ميهاربإ

 تأي مل نم :هنع لوقيو «ةءارقلاو مسرلا ماكحأ هيلع أرقو .ارارم ميظعلا نآرقلا" هيلع
 .صل وهف صنب

 هللا دبع نب ىزعي (822)
 هللا لهأل ايخاؤم ءاحلاص الحجر ناك 29ةجاهنص ةيقاس نم وللا دبع نب ىزعي

 ىليقعبلا ةسارك" نم ىهتنا /ءةروهشم بقانم هل هللا دودح ىنع افقاو مه ابحمو

 يديزيلا هللا دبع نب ىيحي (823)

 -هنع هّللا يضر- ناك ديزي يب يا نيفد «'””يديزيلا هللا دبع نب ىمح

 .هدلبب هتيوأز 86 ماعطلا معطي ءاعرو ادهاز انيد ءاريحخن احصان ءاكسان اذباع ءاحلاص هاجر

 .هتامارك تعاشو «هتك رب ترهظ

 ءانامز همدخو هبحصو :يلالمسلا ىسوم نب دمحأ يديس ليلحلا بطقلا نع ذخأ
 .هدلب لهأ دنع كلذ رتاوت

 رظنا) .م1655/ه1065 ةنس لبق فوت ءيكومسرلا زيزعلا دبع باحصأ نم وهو «نيسامأ لآ دج (1)
 .(279/14 :لوسعملا

 .31 :يليقعبلا بقانم نم (2)

 .باوص تيأ ةليبقب ةيلبج ةقطنم يهو «"نهانزإ اهات" :ب ايلحم فرعت (3)
 .5 :تاالاجر (.2615 :لوسعملا :عحار )4(

 .توارفات زكرم قرش «تجل همت ةيواز قرش بونج عقت :تنوزات (5)
 .ةروهشملا ةيديزيلا ةرسألا بستنت اهيلإو «"ديزيواديإ" ايلحم قطنت (6)
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 باتكلا سراهف

 .ةينارقلا تايآالا سرهف-]1

 .ةيوبنلا ثيداحألا سرهف-2

 .يتاوقلا سرهف-3
 .بتكلا سرهف-4

 .ةيرشبلا مالعألا سرهف-5

 .تاعامجلاو فئاوطلا سرهف-6

 .نكامألا سرهف-7

 .عجارملاو رداصملا سرهف-8

 .فورحلا بسح مجارتلا سرهف-9
 .تايوتحملا سرهف- 0
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 سرهف- 1

 ةبآلا
 «نوحلفملا مه كئلوأ»
 «اريثك هب يدهيو اريثك هب لضي#
 «اوبرشاو اولك»
 مريخ وه يذلاب ىندأ وه يذلا»
 #4فلغ انبولق اولاقوإ
 «ءاشي نم هتمحرب صتخيط
 ةيالا هللا اوركذاو#

 «ءاشي نم هكلم ل 28 هللا و#

 4 رهنب مكيلتبم هللا نإو

 4هديب ةفرغ فرتغا نم الإ»
 «هوبتكت نأ اومأست الو»
 «ميرم اي ةكئالملا تلاق ذإ»

 4ابابرأ نيئيبنلاو ةكئالملا اوذحختت نأ مكرمأي الو»

 «نوبحت امم اوقفنت ىتح ربلا اولانت نله

 «نييثنألا ظح لثم ركذلل»
 «ةيرقلا هذه نم انجرحخأ انبر»

 4ةعساو هللا ضرأ نكت ملأ»
 «لاجرلا نم نيفعضتسملا الإؤ

 هللا ليبس يف رجاهي نمو»
 مادحأ توي مل ام مكاتاو»

 ةينارقلا تايآلا

 5 :ةرقبلا

 :ةرقبلا

 :ةرقبلا

 :ةرقبلا

 :ةرقبلا

 :ةرقبلا

 :ةرقبلا

 :ةرقبلا

 :ةرقبلا

 :ةرقبلا

 :ةرمبلا

 ةيآلا را ةروسلا

26 

00 

6 

58 

]05 

203 

27 

249 

209 

262 

 45 :نارمع لا

 80 :نارمع لا
 92 :نارمع لآ

 97 :نارمع لآ
 11 :ءاسنلا

 75 :ءاسنلا

 96 :ءاسنلا

 97 :ءاسنلا

 100 :ءاسنلا

 22 :ةدئاملا

 57 :ةدئاملا «ىراصنلاو دوهيلا اوذحنت ال اونمآ نيذلا اهيأ اي

 «اورسح نيذلا مهءانبأ»
 «نولمعي اوناك ام ناطيشلا مهل نيزو#

 هللا ريغ هلإ نم»
 «هردق قح هللا اوردق امو»
 «ىوقتلا سابلوو
 «كيلإ نورظني مهارتو»

 «نيلفاغلا نم نكث الو
 «مهملعي هللا مهنوملعت الإ

 20 :ماعنألا
 43 :ماعنألا
 46 :ماعنألا

 91 :ماعنألا
 26 :فا رعألا

 198 :فارعألا

 205 :فا رعألا

 60 :لافنألا
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 ةحفصلا ةيآلا مقرو ةروسلا ةيآلا

 2310 102 :ةبوتلا «مهبونلب اوفرتعا نورخاو#

 اذ 1 126 :ةبوتلا «نونتفي مهنأ نوري ال وأ»

 216 64 :سنوي «ايندلا ةايحلا يف ىرشبلا مهل»
 99 [9 :دوه «اجوع»

 3205 !13 :دوه «اوملظ نيذلا ىلإ اونكرت الوه
 257 88 :فسوي «ةاجزم ةعاضبب انئجو»
 [00 92 :فسوي «نيمحارلا محرأ وهو»
 100 93 :فسوي 6 يصيمقب اوبهذاو

 550 26 :دعرلا «قزرلا طسيي هّللا»
 [00 1 :ميهأربإ «ديمحلا زيزعلا طارص#

 [50 35 :ميهاربإ «مانصألا دبعن نأ بو ئبنجاو»

 00 44 :رجحلا «موسقم ءزج مهنم باب لكلإب
 42 17 :لحنلا «قلخي ال نمك قلخي نمفأ»
 507 59 :ءارسإلا «افيوخت الإ تايالاب لسرن امو

 0 82 :ءارسإلا «ءافش وه ام نآرقلا نم لزننو»
 99 | :فهكلا «اميلعإ
 538 102 :فهكلا «اورفك نيذلا بسحفأ»

 201 | .ميرم « صعيهك

 10 87 :ءايبنألا 4«كناحبس تنأ الإ هلإ ال
 [00 21 :ناقرفلا «نوجري ال نيذلا لاقو»
 [51 205 :ءارعشلا «نينس مهانعتم نإ تيأرفأ»
 332 25 :صصقلا «ءايحتسا ىلع يشمت امهادحإ هتءاجفإ
 32 25 :صصقلا 4'””نيملاظلا موقلا نم توحن فخت ال»

 49 4 :مورلا «دعب نمو لبق نم رمألا هلل
 7 4 :بازحألا «ليبسلا يدهي وهو قحلا لوقي هللاو»

 509 8 56 :بازحألا «يبنلا ىلع نولصي هتكئالمو هللا نإ)
 400 75 :تافاصلا «نوبيحمبا معنلف حون انادان دقلو»
 201 182 2180 :أهمسفن مالسو .نوفصي امع ةزعلا بر كبر ناحبس#

 «نيملاعلا بر هلل دمحلاو «نيلسرملا ىلع

 .فوذحم نارقلا يف ملاسلا ركذملا عمج (1)
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 ةيآلا
 «باسحلا مويل نودعوت ام اذه
 ران نم ينتقلحن هنم ريح انأ»
 «هدحو هللا رك اذإوج

 مهلا يعد اذإ هنأب مكلذ»
 مهللا هملكي نأ رشبل ناك امو»
 «نولمعت متنك ام خسنتسن انك انإ»

 «نويعو تانج يف نيقتملا نإؤ
 «نورصبت الفأ مكسفنأ يفو»
 يدا ؤفلا بذك امهج

 ' «رصبلا غاز امه

 «حتفلا لبق نم قفنأ نم مكنم يوتسي ال»
 هءاشي نم هيتؤي هللا لضف كلذ+
 «هوذحخف لوسرلا مكاتأ امو»

 «دغل تمدق ام سفن رظنتلو هللا اوقتا»

 «؟نونمؤملا لكوتيلف هللا ىلعو»
 «ةرظان اهبر ىلإ ةرضان ذئموي هوجو»
 ديهش ءيش لك ىلع هللاو
 4ق راطلا و ءامسلا وؤغ

 «ثدحف كبر ةمعنب امأو»

 «سانلاو ةنحللا نم

 ةيآلا مقرو ةروسلا
 53 :ص

 76 :ص

 45 :رمزلا

 !2 :رفاع

 51 :ىروشلا

 29 :ةيئاحجا

 15 :تايراذلا

 21 :تايراذلا

 !1 :مجنلا

 17 :مجنلا

 10 :ديدحلا

 20 :ديدحلا
 7 :رشحلا

 18 :رشحلا

 13 :نباغتلا

 23 «22 :ةمايقلا

 10 9 :جوربلا

 1 :قراطلا

 1 :ىحضلا

 6 :سانلا
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204 

99 
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 ثيداحألا سرهف-2

 ةحفصلا ثيدحلا

 46 .مكوكرت ام كرتلا اوكرتا -
 508 .هللا نهرخغأ ثيح نهورتخأ -
 [30 .ينرك ذ نم سيلج انآ

 290 .عفشم عفاش نارقلا نإ -

 216 .فرحأ ةعبس ىلع لزنأ نآرقلا اذه نإ -

 508 .نيدو لقع تاصقان نهنإ -

 415 .دمحم رون هللا قلخ ام لوأ -
 7 .رانيدلا دبع سعت -
 416 .هدلو ناعأ ادلاو هللا محر -

 51 .ليللا مايق يف لحرلا بفرش -
 85 .برغملاب ىمأ نم ةفئاط لازت ال -

 [50 .ةلفغلا نم دشأ ةملظ ال -

 500 .ادحاو الجر كب هللا يدهي نأل -
 [57 علي ةنلبا ندنآ لسني الع
 5208 .ةأرما مهرمأ اولو موق حلفي نل -

 38 .هربأل هللا ىلع مسقأ ول -

 346 .ةنجلا لحد هللا الإ هلإ ال همالك رخآ ناك نم -

 ادا .اهيف ام نوعلم ةنوعلم اهنإو -

 2/09 ؟ريغنلا لعف ام ءريمع ابأ اي -

 08 .نامز سانلا ىلع ينأي -

 52 .فقوملا لهأ كلملا يتأي -
 213 .اورسعت الو اورسي -
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 يناوقلا سرهف-3

 ادرج نإ
 ىرولا ريخ
 ىلاوتلا
 ناشلا

 رحبلا
 طيسبلا

 تايبألا ددع
1 

 من

 مر دن مر نيف يل ادن مز اره مس مل اين ايل اين 6ث كلا من مشن شن حيل من مشن مشن ارز حو انا مان من ميل مس عحعزر محرر حرر سن

 ةحفصلا

6 

211 

48 

19 

518 

109 

524117 

2057 

214 

416 

206 

103 

6] 

210 

205 

602 

402 

605 

202 

230 

3568 

336 

3356 

22 

405 

307 

000 

 0(ع0

256 

000 

2067 

 5ك05

256 

310 



 رحبلا
 ليوطل
 ليوطلا
 ليوطلا
 ليوطلا
 ليوطلا
 ليوطلا
 ليوطلا
 ليوطلا
 ليوطلا
 ليوطلا
 ليوطلا
 ليوطلا
 ليوطلا
 ليوطلا
 ليوطلا
 ليوطلا
 ليوطلا
 ليوطلا
 لماكلا

 لماكلا
 لماكلا

 لماكلا

 لماكلا

 لماكلا

 لماكلا

 لماكلا
 لماكلا

 لماكلا
 لماكلا

 كرادتملا

 ب راقتملا

 ب راقتملا

 رفاولا

 رفاولا

 رفاولا
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 بتكلا سرهف-4

0 

 .18:(قورز دمحأ) تقولا ءارقف عدب ف ةنابإ

 دبع خيشلا ىلع أرق نميف رئاصبلا جاهتبا
 .7 :(يسافلا نمحرلا دبع) رداقلا

 «132 :(يسافلا نمحرلا دبع) بولقلا جاهتبا
8 353 479. 

 .281 «280 :(دودحلا) ةفرع نبا

 .201 :ضئارفلا ىلع ةيطع نبا

 .201 :لح ملا نبا

 .584 :سنوي نبا

 .99 :ناقتإلا

 .109 :يفغيضحلل يناردنكسإلا دمحأ ةزاحإ
 يلالمحلا زيزعلا دبع نب دمحأ ةزاحإ
 .120 «116 :يضغيضحلل
 يلاكدلا يبرغلا هللا دبع نب دمحأ ةزاجإ

 .110 :يضيضحلل

 .107 :يضيضحلل يوامعلا دمحأ ةزاجإ
 هللادبع نب يلعل يركخبلا ةزاجإ
 .7 :يساملجسلا

 2 :يبلاعنلا ىسيعل ةرودق ديعس ةزاجإ
 .392 :يخكيضحلا يلعمللا حلا ةزاحإ

 دمحم نب ىلعل يسافلا رداقلا دبع ةزاحإ

 .488 :يراكعلا
 دبع نب دمحن يسافلا رداقلا دبع ةزاجإ
 .-0 :يسافلا نمحرلا
 :ءاملعلا نسم دنعل يسافلا رداقلا دبع ةزاجإ

8 

 دمحأل ىيساملجسلا ىلع نب هللا دبع ةزاحإ
 .06 : يسوسلا يديعسوبلا

 :رصان نبال يرصبلا ملاس نب هللا دبع ةزاجإ

28-. 

 نيسحلل يرصبلا ملاس نب هللا دبع ةزاحإ
 2.0 38-0 :يليبحرشلا

 :هغيضحلل يسافلا هللا دبع نب رمع ةزاحإ
4.-. 

 هنبال ينانبلا مالسلا دبع نب دمحم ةزاحإ
 .399 :سوسج+ مساق نب دمحمو

 :يوكيضحلل سوسج مساق نب دمحم ةزاجإ

58. 

 نب دمحم يرارمجلا يدهم نب دمحت ةزاحإ
 .353 :ديفحلا يترنمتلا ميهأربإ

 .384 :يفيضحلل يقرشلا يطعملا ةزاجإ

 يسانكملا يسانكملا زوزرح نب روصنم ةزاحإ
 . 4 :يلوزجلا دمحأ نب ركب يبأل

 .25 :يكوتشهملا ىلع نب دمحأ ةبوحأ

 .306 :(يئالدلا
 .323 :ةيرصانلا ةبوحألا
 2108 :(ةزمح يبأ نبا) حيحصلا ثيداحأ

9 . 

 .535 :(ديعلا قيقد نبا) ماكحألا
 .537 2309 01 :(يلازغلا) ءايحالا

 .صيخلتلا :(ئيوزقلا) حاتفملا راصتخا

 .81 :(يدليحملا ديعس نب دمحأ) رايعملا راصتخخا

 ميهاربإ) رجح نبال يراخخبلا حرش راصتخا
 . 06 :(لاله نب

 .598 :ةيزيربإلا نيعبرألا
 .538 :(يبلاعثلا نمحرلا دبع) اثيدح نيعبرألا
 .525 :(يحاهنصلا دحاولا دبع) اثيدح نيعبرألا
 .545 :(يفونملا ىلع) اثيدح نييعبرألا

 .598 :(يوونلا) اثيدح نيعبرألا
 .28 :يركز نبا ةزوحرأ
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 .395 :يشايعلا دمحم نب هللا دبع ةزوحرأ
 .547 :يحارحرلا دحاولا دبع ةزوحجرأ

 .544 275 :نيمرحلا مامإ داشرإ
 .8 :(يبلاعنلا نمحرلا دبع) كلاسلا داشرإ

 نمحرلا دبع) دابعلا حلاصم يف داشرإلا
 .538 :(يبلاعنلا
 نمحرلا دبع يديس رابخأ يف ناتسبلا راهزأ
 .098 :(يسافلا نم رلا د

 دمحأ) ضايع ةمجرت يف ضايرلا راهزأ
 .58 :(يرقملا
 .58 :(يرقملا دمحأ) ةمامعلا يف ةمامكلا راهزأ
 دبع) ةداهشلا ملك لولدم ةفرعمل ةداشإإلا

 .560 :(يطبحلا هلل

 ةينلاب ةيالولا بلط نمل ةحصانلا ةراشإلا

 .319 :(ّيغرملا دمحم) ةحلاصلا

 يلع نب دمحأ) ردب لهأ يف ردبلا قارشإ
 .0 :( يك شهلا

 .360 :(رجح نببا) ةباصإلا
 .615 (543 «532 :بحاحلا نبا ىلصأ
 .615 2368 0352 «107 :يكبسلا لوصأ
 :(ماصعلا) حاقفملا صيخلت حرش يف لوطألا

56. 

 حقفلا قيرط ىلع نيكسملا هحوتملا ةناعإ
 .21 :(قورز دمحأ) نيكمشلاو
 دمحم نب دواد) با رحألا لئا وأ بارعإ

 .225 :(يلالمسلا
 .617 :(يطاسبلا فسوي) نارقلا بارعإ

 يواشلا ىيحي) صالخاإلا ةملك بارعإ
 .609 :(يرئازجلا
 مالسإلا ءاملع نم هتيقل نم ضعبب مالعإلا
 .518 :(يلالفلا دحاولا دبع)

 دبع) راهزألا ةضور نم راونألا فاطنقا
 .533 :(يريداخلا نمحرلا
 .397 :(يشايعلا) رثألا ءافتقا

: 85. 

 دبع نب نمحرلا دبع) مولعلا ئدابم يف مونقألا
 .02 :(يسافلا رداقلا

 دبع) تاوعذدلاو راكذألا يف رردلا طاقتلا
 .-7 :(يبلاعتلا نمحرلا

 2201 2200 «108 2103 .96 :كلام نبا ةيفلأ

536 )446 2367 364 282 51 022 

.615 584 574 3 

 .103 :ثيدحلا مولع يف ىقارعلا ةيفلأ
 .222 0 :(ىلمتلا دواد) قئائولا تاهمأ

 007 يشيلقألل ءابنألا

 .150 :ليخبإلا
 .457 :راثآلا حئاحص راصتخا يف ةينسلا راونألا
 :(يزح نبا) ةينسلا ظافلألا ف ةينسلا راونألا
02 457. 

 نمحرلا دبع) راتخملا يبنلا تازجعم يق راونألا
 .537 :(يبلاعنلا
 ةقيقحلاو ةعيرشلا نيب عماجلا ةئيضملا راونألا

 .537 :(يبلاعثلا نمحرلا دبع)
 ةيبطاشلا ىلع ديصقلا لاوض يف ديرشلا داشنإ
 .249 :(يزاع نبا)

 يلع نب دمحأ) ةلاسرلا حرش حاضيإلا
 .25 :(يكوتشهلا يحارخرلا
 :(ييوزقلا) حاتفملا بحاص ىلع حاضيإلا
5. 

 «175 :(يسرافلا يلع وبأ) وحنلا يف حاضيإلا
201. 

 دمحأ نب هللا دبع) ءافخلاو سبللا حاضيإ

 .413 :(يرومزلا
 كلام بمهنذم دعاوق ىلإ كلاسملا حاضيإ

 .#468 06 :(يسيرشنولا)

00-5 

 .201 :داعس تناب

 .289 2208 :(يزوجلا نبا) ع ومدلا رحب
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 ميركلا دبع) ريسفتلا مولع يف ريدملا ردبلا
 .247 :(يليغملا
 038 يتاعاسلا نبا عيدب

 :(يكوتشمهلا يلع نب دمحأ) ةحصانملا لذب
.456 )2362 »342 )9 

 .240 :(يسونسلا) تاولصلا رب

 413 2268 «214 «107 :(يريصوبلا) ةدربلا

 .617 .561 «ذذ1

 دمحم) ضئارفلاو باسحلا يف ضماولا قربلا
 .350 :(يضاقلا نبا مسالا يبأ نب
 رداقلا دبع خيشلا رابخأ ف راه زألا ناتسب

 .7 :(يسافلا نمحرلا دبع)

 .306 :فيرصتلا ملع يف فيرعتلاو طيسبل
 دمحم) نيمرحلا لخدي ال نوعاطلا نأب ةراشبلا
 . 0 :(باطحلا دمحم نب

 .248 :(يزاغ نبا) بالطلا ةيغب
 :(يليقعلا غابصلا دمحم ) ةينملا حرش يف ةيغبلا

. 01 

 دمحم) رطفلا نيع لهأ بقانم يف رظانلا ةجهب
 .378 2377 :(ريغصلا يرومزلا ميظعلا دبع نبا
 .584 :نايبلا

 ةهقفتملا نم نيفنص ةطساوب مالسإلا ةبرغ نايب

 نم امهنيب امو ماشلاو رصم لهأ نم ةرقفتملاو
 .567 :(نيسحلا نوميم نب يلع) ماجعألا دالب

 تقود

 .556 :ضرافلا نيا ةيئات

 .578 :يسانكملا يضاقلا خيرات
 يبأ نب دمحم) ىنسحلا ءامسألا ف فيلأت

 .244 :(يناسملتلا شيعلا

 يدهملا دمحم) برعلا باسنأ يف فيلأت

 .312 :(يسافلا

 دبع نب دمحأ) فوصتلا لئابسم يف فيلأت
 .14 :(يدادجسملا نمحرلا

 ناضمر لئاضفو ءاروشاع لئاضف ف فيلأت

 .468 :(يروهحألا ىلع)

 .281 :(باطحلا

 دمحم نب هللا دبع) ةيطرشلا "ول" ف فيلأت
 .7 :(يشايعلا

 نب دمحأ) نايعألا دالوأ ةلأسم يف فيلأت
 .115 :(يكومسرلا ناميلس
 :(يسافلا يدهملا دمحم) كسانملا يف فيلأت

2. 

 .246 :(يليغملا) تايهنملا يف فيلأت

 يدهملا دمحم) نآرقلا فقو يف فيلأت
 .312 :(يسافلا

 .584 :ةرصبتلا

 نب دمحت) ةسايسلا ريرحت يف ةسايسلا ريبحت
 .277 :(يسلدنألا قرزألا
 :(باطحلا دمحم نب دمحت) مالكلا ريرحت

0. 

 يماركلا ديعس نب ىيخي) عفانملا ليصحت
 .613 :(يلالمسلا
 .7 :مصاع نبأ ةفحن

 :(يشايعلا) ءالجألا ديناسأب ءالخألا ةفحت

01 2380 397. 

 نآرقلا يآ ضعب بارعإ يف ناوخإلا ةفحت
 .538 :(يبلاعثلا نمحرلا دبع)

 بقانم يف نانتمالا بهاومو ناوخالا ةفحت

 يبارملا ىسوم نب دمحأ) ناوضر يديس
 .452 424 2230 279 :(يسلدنألا

 نيدم وبأ) بيبللا ةهزنو بيرألا ةفحت
 .183 :(يسافلا

 رداقلا دبع خيشلا بقانم يف رباكألا ةفحت
 .07 3 :(يسافلا نمحرلا دبع)

 ةيلوزجلا ةفئاطلا ديناسأب ةيقيدصلا لهأ ةفحت
 2.501 415 2 :(يسافلا يدهملا دمحم )

501. 
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 يف يلآللا كلس مظن ىلع يلاخخلا ةفحن
 نبا مساقلا يبأ نب دمحن) ىيللاخلا سمخملا

 .350 :(يضاقلا

 .51:يواشلا دمحأ يديس بقانمل يوارلا ةفحت
 يسبأ بقانم يف نامجلا دعو نامزلا ةفحت
 1/8 :نمحرلا دبع نب ىلع نسحلا

 دمحم ) نايدألا ماكحأ نم لمعب نايبصلا ةفحت
 .-53 :(يسدادلا دمحأ نب

 .545 :(ٍقونملا يلع) يلصملا ةفحت

 .545 :(يفونملا يلع) ينابملا قيقحت
 .201 :يرميصلا ةركذت
 .585 :ريكذتلا
 .جابيدلا ليذ م جاييدلا لييذت

 .02 :(يسافلا نمحرلا دبع) افشلا لييذت

 .309 :(ةرايم) جاهنملا لييذت

 .201 :بيهرتلاو بيغزتلا
 ميهاربإ) باغرلا ةحنجأ "ا

 .123 :(يلالمسلا

 2207 «206 «201 95«2 :(كلام نبا) ليهستلا

2 2306 2320» 352. 

 تابيزلا نبا) فوصتلا لامجر ىلإ فوشتتا
 551 0501 2394 2376 2375 :(يىلهاقاا
3 594. 

 .574 :(يريحبلا

 .207 :يدوكملا فيرصت

 دمحم نب دمحم) بجاحلا نبا ىلع قيلعت
 .281 :(باطحلا

 فسوي نب دمحم) بجاحلا نبا ىلع قيلعت
 .241 :(يسونسلا

 ىبحي نب دمحم) بحاحلا نبا لئاوأ ىلع قيلعت
 . 4 :(ٍقارقلا

 ظافلألا طبض يف يراخبلا ىلع قيلعت

 .21 :(قورز)

 ةيزازفلا تاينيرشعلا سيمخت ىلع قيلعت
 .389 :(يوادكتلا دمحم نب بيجنلا)
 دامحم) ةالصلا طورش ىلإ رهاوجلا ىلع قيلعت
 .251 :(باطحلا دمحم نب

 .32 :(تيقأ دمحأ) يحنوخلا لمج ىلع قيلعت
 نب هللا دبع) يسونسلا ةديقع ىلع قيلعت

 .400 :(يلالمسلا ب اوقعي

 .38 :(رادقأ نبا) ىرغصلا ةديقعلا ىلع قيلعت

 :(تيقأ دمحأ) يسونسلا ىرغص ىلع قيلعت
2. 

 .32 :(تيقأ دمحأ) ةيبطرقلا ىلع قيلعت

 نب دمحأ) بجاحلا نبا رصتخم ىلع قيلعت
 .24 :(يسيرشنولا ىسحي
 لالع نب ىسيع) ةفرع نبا رصتخم ىلع قيلعت
 .540 :(يدومصملا

 :(ل١اه ني ميهاربإ) ليلخ رصتخم ىلع قيلعت
6. 
 .32 :(تيقأ دمحأ) ليلحخ رصتخم ىلع قيلعت
 امو مدقت امل ةرفكملا لاصخلاب بولقلا جيرفت
 :(باطحلا دمحم نب دمحم) بونذلا نم رخأت
0 . 

 .96 :يزحج نبأ ريسفت
 .536 :(ةيطع نبا قحلا دبع) ةيطع نبا ريسفت
 .281 :يواضيبلا ريسفت

 .241 :(يسونسلا) ص ةروس ريسفت
 .167 :رخفلا ريسفت

 .281 :(باطحلا دمحم نب دمحم) نارقلا ريسفت
 .241 :(يسونسلا) "'ءادلا تيب ةدعملا" ريسفت

 :(يسونسلا) مصاع نبا ةفحت ىلع ديياقت
7. 
 دمحم نب يلع) يسونسلا رصتخم ىلع ديياقت
 .7 :(يئوطبلا

 :(يئوطبلا رمع نب يلع) لوطملا ىلع ديباقت
7. 
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 .248 :يليورزلا نسحلا يبأ ديبقت
 نب دمحم) يكبسلا ىلع يلحملا يلع دييقت
 .282 :(يناقللا نيسح
 :(يناليكلا ميهاربإ) لاملاب ةبوقعلا يف دييقت
3. 

 .جابيدلا ليذ < جاييدلا ةلمكت
 ةنودملا ىلع ديقعتلا ليلحتو دييقتلا ليمكت

 .248 :(يزاغ نبا)
 .545 :(يقونملا ىلع) قيقحتلا صيخلت

 نب دمحت) نايبلاو يناعملا يف حاتفملا صيخلت
 :199 135 «108 :(نئيوزقلا نم رلا دبع
281 2.352 2368 584. 

 .544 ,496 :نيقلتلا

 .584 :تاهيبنتلا

 .96 «(67 :ةيئاطعلا مكحلا ىلع دابع نبا هيبنت

 .429 288 :(يناوريقلا ليلحلا دبع) مانألا هيبنت

 دبع) ماعلا مايأ ف ثدحي اميف مانألا هيبنت
 .533 :(يريداحللا نمحرلا
 ايندلا يف دهزلا ىلع ةيلاعلا ممهلا يوذ هيبنت

 1 07 :(يشايعلا) ةينافلا

 دبع نب هلل | دبع) لقاعلا ةبترم ىلإ لفاغلا هيبنت
 .494 :(ينامثعلا قازرلا
 تاماقم ىوعدل نيسبلملا ركم نم نيلفاغلا هيبنت
 .247 :(يليغملا ميركلا دبع نب دمحم نيفراعلا
 نيملسملا نيي ةقرفتلا ةمرح ىلع نيزتغملا هيبنت

 .309 :(هرايم)

 :(يقارقلا سيردإ نب دمحأ) يئارقلا حيقتت
4 5855. 

 .474 :ريونتلا

 .531 282 2201 :(يعذاربلا) بيذهتلا
 ميهاربإ) مارحلا هللا تيب ءانبب مالسإلا ةئنهت
 .136 :(ينوميملا

 .514 2226 :حيضوتلا
 .545 :(يفونملا يلع) يناعملاو ظافلألا حيضوت

 :(يسدادلا دمحم نب ىلع) تيقوتلا

 .584 :يسنوتلا

 دبع) تادابعلا ماكحأ يف تاهمألا عماج
 .538 :(يبلاعثلا نمحرلا

 .171 :يباوصلا
 2286 2202 :(يراخبلا) حيحصلا عماسجلا

5 598. 

 ريذنلا ريشبلا تيدح يف ريغصلا عماجلا

 .201 «109 «108 :(يطويسلا)
 .538 :(يبلاعثلا نمحرلا دبع) دئاوفلا عماج
 :(يطويسلا) عماوجلا عمج وأ ريبكلا عماجلا

8 201. 

 .545 :(قونملا يلع) حاورألا يف هاج
 مالعألا نم لح نم ركذ ف سابتقالا ةوذح
 .61 :(يضاقلا نب دمحأ) ساف ةنيدم

 .584 2322 «201 2200 «104 :ةيمورجلا

 ةئالثلا حورش يف مارهب مالك يف ام ىلع ءزج
 .281 :(باطحلا دمحم نب دمحم) لاكشإلا نم

 .21 :(قورز) ثيدحلا ملع يف ريغص ءزج
 ليلجلا دبع نب دمحم) طبضلا يف ءزج
 .242 :(يناسملتلا

 ف صن ىلع اهيف فقي مل لئاسم يف ءزح
 .281 :(باطحلا دمحم نب دمحم) بهذملا

 كلام مامإلا اهب درفنا يلا لئاسملا يلف ءرج

 . 21 :(باطحلا دمحم )

 .201 :يرئازجلا

 .513 :يربعجلا

 .496 :ةيدعجلا

 .544 :بالجلا

 .96 :نيلالجلا

 «108:(يكبسلا) هقفلا لوصأ ف عماوجلا عمج
 .584 2.304 2207 2202 2201 ء199 3
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 .201 :(جاحزلا) لمجلا

 .175 :(يدارجلا) لمجلا
 :(يجنوخلا دمحم) لوصألا يف يجنونخلا لمج
32 

 | .09 :يئاجبلا سابعلا

 هلل | ىلص يبنلا عاص لوح ينيك رزيتلا باوح
 ' .13 :ملسو هيلع

 رومألا يف هللاءامسأ فيرعت نع باوحج
 .319 :(ّيغرملا) ةينيدلا
 دبع نب دمحم) تاوت دوهي ةلأسم يف باوحج
 .242 :(يناسملتلا ليلحلا

 نمحرلا دبع) نارقلا ريسفت يف ناسحلا رهاوج
 .537 :(يبللاعثلا

 .133 :(يناقللا ميهاربإ) اهحرشو ةرهوجلا
 تقولا ءارقف عدب يف ةناباو تقؤملا ةدوح
 .21 :(قورز)
 ماوعأ رفكي نم ىلع ركلا يف نيمكلا شيجلا
 .589 :(يوارغملا نورقش) نيملسملا

 - حا

 .615 :ةيبحاحلا
 .283 :يزاغ نبا ةيشاح

 :(ةرايم) يراخبلا ةيشاح
 دمحم نب دمخحنإ ءايحإلا ىلع ةيشاح

 .281 :(باطحلا

 نب دمحم) لابقتسالا ىلإ داشرإلا ىلع ةيشاح
 .281 :(باطحلا دمحم

 .74 :(يميلعلا نيساي) يرهزألا ىلع ةيشاح
 .248 :(يزاغ نبا) ةيفلألا ىلع ةيشاح
 .74 :(يميلعلا نيساي) ةيفلألا ىلع ةيشاح

 .249 :(يزاغ نبا) يراخبلا ىلع ةيشاح
 . 409 :(ةرايم) يراحبلا ىلع ةيشاح

 يلع) ةرمج يبأ نبا ةجهب ىلع ةيشاح
 .468 :(يروهحألا

 .84 :(يحافخلا دمحأ) يواضيبلا ىلع ةيشاح
 ىيجحي) ةمكاحلا وأ ريسفتلا ىلع ةيشاح
 .609 :(يواشلا

 دمحم نب دمحم) يواضيبلا ريسفت ىلع ةيشاح
 .281 :(باطحلا

 .74 :(يميلعلا نيساي) صيخلتلا ىلع ةيشاح

 دمحم نب دمحم) وحنلا حيضوت ىلع ةيشاح
 .281 :(باطحخلا

 :(يدعسملا رداقلا دبع) حيض وتلا ىلع ةيشاح

09. 

 :(يسافلا نمحرلا دبع) نيلالجلا ىلع ةيشاح
7. 

 نيرا دييعز لئادلا برس ىلع ةيضاح
 .407 :(يسافلا
 نمحرلا دبع) تاريخلا لئالد ىلع ةيشاح
 .407 :(يسافلا

 يلع) ينازتفتلل دئاقعلا حرش ىسلع ةيشاح

 .545 :(يقونملا

 :(يروهجألا يلع) ةلاسرلا ىلع ةيشاح
8. 

 دمحت) ةالصلا طرش ىلإ لماشلا ىلع ةيشاح
 .281 :(باطحلا

 ةيمورجلا ىلع فيرشلا حرش ىلع ةيشاح
 .175 :(يضاقلا نبا مساقلا وبأ)
 يلع) ينازتفتلل دئاقعلا حرش ىلع ةيشاح

 .545 :(يفونملا

 دمحم) ضايع دعاوق حرش ىلع ةيشاح
 .281 :(باطحلا

 يسونسلل ىربكلا حرش ىلع ةيشاح
 .33 :(روجنملا)
 نسحلا) يتالهكملل ةيماللا حرش ىلع ةيشاح
 . 8 :(يتايزلا فس وي نب

 رداقلا دبع) يدوكملا حرش ىلع ةيشاح
 .539 :(يدعسلا يكملا
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 نمحرلا دبع) يرامخبلا حيحص ىلع ةيشاح
 .407 :(يسافلا

 .480 :(ةدح نبا) ىرغصلا ىلع ةيشاح

 فسوي نب نسحلا) ىرغصلا ىلع ةيشاح
 .198 :(يتايزلا

 :(يسافلا نمحرلا دبع) ىرغصلا ىلع ةيشاح
7. 

 يواشلا ىيحي) ىرغصلا ىلع ةيشاح
 .609 :(يرئازجلا
 :(يجافنخلا دمحأ) ةيفنحلا ضئارف ىلع ةيشاح

4. 

 دمحت) وحنلا يف ىدنلا رطق ىلع ةيشاح
 .281 :(باطحلا

 .211 :(يسويلا) ىربكلا ىلع ةيشاح
 .133 :(يناقللا ميهاربإ) رصتخملا ىلع ةيشاح

 .81 :(رابألا دمحأ) رصتخملا ىلع ةيشاح

 بوقعي نب هللا دبع) رصتخملا ىلع ةيشاح
 .490 :(يلالمسلا

 :(يخيخطلا ىسوم) رصتخملا ىلع ةيشاح
0-. 

 .609 :(يناقرزلا فسوي) رصتخملا ىلع ةيشاح
 نبا مساقلا وبأ) يدارملا ىلع ةيشاح

 :(يضاقلا 175. ١

 ىلع نب هللا دبع) يدارملا ىلع ةيشاح

 .456 :(يساملجسلا

 :(يلاليفلا دحاولا دبع) يدارملا ىلع ةيشاح

18-. 

 يواشلا ىيحي) يدارملا ىلع ةيشاح

 .609 2488 :(يرئازجلا

 .609 :يشيفلا ةيشاح

 .160 :٠130:(يطاشلا
 رداقلا دبع نب دمحخ) نيصحلا نصحلا

 دمحأ نب يلع) بارعإلا يف قئاقح
 55 :(يك ومجرلا

 .422 «2362 2352 «55 :هللا ءاطع نبا مكح
41 474+4. 

 اميف فالخلا عفرل فاصنإلاو لدعلاب مكحلا
 فالاتخالا نم ةساملجس ءاهقف نيب عفو

 .397 :(يشايعلا)
 .531 :(ناويد) ةسامحلا

 .513 :(رشاع نبا) يئانتلا ىلع يشاوح
 نب نسحلا) ماشه نبا حيضوت ىلع يشاوح
 . 8 :(يتايزلا فس وي

 .74 :(يمينغلا دمحأ) ىرغصلا ىلع يشاوح
 .571 :(ةرودق ديعس) يرغصلا ىلع يشاوح

 :(يناتكسلا ىسيع) ىرغصلا ىلع يشاوح
0. 

 ميهاربإ) يفسنلا دئاقع ىلع يشاوح

 .133 :(يناقللا
 :(ّيشكتلا ميهاربإ) رصتخملا ىلع يشاوح

3. 

 .211 :(يسويلا) رصتخملا ىلع يشاوح

 فسوي نب نسحلا) يدوكملا ىلع يشاوح
 .8 :(يتايزلا

 يلع) ةيندللا بماوملا ىلع يشاوح

 .320 :(يسلماربشلا

 دمصأ) ةيندللا بهاوملا ىلع يشاوح
 .555 :(يشاشقلا

 .201 :ةيجرزخلا

 .516 :شاشخلا

 .174 :ةصالخلا
0 

 .211 :(يسويلا نسحملا) ةيلادلا

 دبع) تاوعدلاو راكذألا يف قئافلا ردلا
 337 :(يبلاعنلا نمح رلا
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 .100 :ريثنلا ردلا

 نسبا دمحأ) لاحرلا ءامسأ يف لاجحلا ةرد
 .408 «61 :(يضاقلا
 نبا) عفان مامإلا !رقم لصأ يف عماوللا رردلا
 .613 2130 :(يرب

 .70 :(يرصانلا يكملا دمحم) ةعصرملا رردلا
 2196 :(88 (67 (47 2.9 :تاريخملا لئالد

3 234. 

 (165 235 :(ركسع نبا) رشانلا ةحود
8 2.185 2191 2221 2249 2251 

5 2380 2381 2382 2.408 413 

6 417 2424 2.425 2.426 427 

3 2.434 [44. 443 445 447 

 565 (564 «(55ذ5 «(553 «5ذ1 «(كذ]1

8 2.575 578) 2579 580) 2.582 

7 2.620 621)» 622. 

 .01 6 :يبتتما لاويد

25 

 نب يطعملا) يبنلا ىلع ةالصلا يف ةريحذلا

 .384 :(حلاص

 .538 :زيزعلا نآرقلا بيرغ يق زيربإلا بهذلا
 زيزعلا دبع خيشلا بقانم يف زيربإلا بهذلا
 (215 :(يساملجسلا كرابم نب دمحأ) غابدلا
8. 

 :(يزاغ نبا) ضورعلا يق ةيحرزخلا ليذ
48 . 

 اياب دمحأ) جاهتبالا لين وأ جاييدلا ليذ
 351 2268 250 2490 «46 :(ينادوسلا
7 2»2389 2.411 2.412 446. 2.454 455 

9 514. 530) 534) 2538 2.589 611 

2 615. 

 ىيحي نب دمحم) (حيشوتلا) جابيدلا ليذ
 .284 :(يقارقلا

 نب دمحأ) باسحلا يف ىيلالمسلا ةموظنم ليذ

167 

08 

35 

18 

4418 

0367 

)14 

 .123 5 :(يك ومس رلا ناميلس
 و

 .555 :بطلا يف انيس نبا زجر
 .530 :(يدوكملا) فيرصتلا يف زجر
 .404 :(يليقعبلا نمحر لا دبع) قطنملا يق زحر
 .247 :(يليغملا) قطنملا يف زجر
 .350 :(مساقلا يأ نب دمحم) يضاقلا نبا ةلحر

 .528 (471 2141 «87 :رصان نبا ةلحر
 فسوي نب مساقلا وبأ) يبيجتلا ةلحر
 .496 :(يبيجتلا

 نسمحلا نب دحاولا دبع) يجاهنصلا ةلحر
 .5 :(يجاهنصلا

 (2308 2305 2193 135 7 : يشايعلا ةلحر

8 3906 2397 2475 519. 

 .21 :قورز لئاسر

 ةلآ الب ةالصلا تاقوأ جارختسا يف لئاسر
 .280 :(باطحلا دمحم) تالآلا نم
 2201 «200 ٠109 «108 «106 «25 :ةلاسرلا

2 2230 2282 287)» 2346 362) 2367 

 554 544 535 «(534 «(501 2.474 ك1 ]1

4 5844 [611. 

 ساسف لهأ صاوخ ىلإ سالفإلا يذ ةلاسر
 .557 2277 :(يبورخلا يلع نب دمحم )

 :(يشاشقلا دمحأ) ةلالجلا مسا ركذ يف ةلاسر

55 

 :(يريشتقلا ميركلا دبع) يريشقلا ةلاسر
4 566. 

 :يكوتشملا كروب هذيملتل ئيكرزتلا ةلاسر

11 . 

 معنملا دبع نب ديعس ىلإ ٍئيكرزتلا ةلاسر
 .14 1 :يحاحلا

 .281 :ىضرلا

 .556 :يعقرلا

 .353 :(بيطخلا نبا) للحلا مقر
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 لياجلا دبع نب دمحت) حاورألا حور
 .242 :(يناسملتلا

 - حاكنلا يف بيغرتلا يف فنألا ضورلا
 .عنايلا ضورلا
 نبا) نوتيزلا ةسانكم رابخأ ف نوتحلا ضورلا
 .249 :247 :(يزاغ
 نب هللا دبع) عماجملا بادأ يف عنايلا ضورلا

 .455 4 :(يعردلا دمحم

 .533 :(يريداشلا) راهزألا ةضور
 .202 :ميجنتلاو تيقوتلا ىلع راهزألا ةضور
 نمحرلا دبع) رايخألا ةهزنو راونألا ةضور
 .537 :(يلاعلا

 .545 :(يونملا يلع) نيدبعتملا ةضور
 نيحلاصلا ةعبرألا بقانم يف نيرسنلا ةضور
 .244 :(يناسملتلا دعص نبا)

 نمحرلا دبع) نيقتملا ةفحنو نيح اصلا ضاير
 .537 :(يلاعثلا
 .84 :(يحافخلا دمحم نب دمحأ) ةيناحيرلا

 وز

 :(قونملا يلع) نيفلكملا ةاحبو نيرفاسملا داز
05-. 

 :(ةرايم) باطحلا رصتخم يف باطولا ةدبز
09. 

 .150 :روبزلا

 يلع نب دمحأ) ءافرشلا لئاضف يف ىفلزلا
 .60 :(يكوتشملا

 :(يسويلا) مكحلاو لاشمألا يف مكألا رهز
21. 

 - سد

 .7 :نيدلا دعس

 .531 :دنزلا طقس

 ْق ناطيشلا ةبراحم ف نامبإلا لهأ حالس

 دبع نب هلل | دبع) نارقلا ةوالتو ةالصلا

 .4 :(ينامثعلا قاز زرلا

01 
 .367 :(يجلالسلا نامثع) ةيجلالسلا
 .276 :(ينانعلا دمحم) راونألا ةلسلس

 يديس نب نمحرلا دبع) قنورملا ملسلا
 .96 :(ريغصلا

 :(يماركلا ديعس نب ىيكع) ظعاولا ةولس

3. 

 :(يسافلا يدهملا دمحم) رخافلا رهاوجلا طمس
12. 

 . 06 :( يسافلا

 .84 :(يحافنخلا دمحأ) :حناوسلا

 ش -_

 .615 2543 2531 «282 :ةيبطاشلا

 .380 7 :مارهبل لماشلا

 دحاولا دبع نب يلع) يرب نبا حرش
 .474 :(يراصنألا
 :(يبلاعثلا نمحرلا دبع) بحامحلا نبا حرش

317-. 

 :(يدوكملا نمحرلا دبع) مصاع نبا حرش

3-30. 

02. 

 .474 :(يراصنألا

 .240 :(يسونسلا)

 سيداوقل ءاملا مسق ةيفيك يف تايبأ حرش
 .180 :(يلاتشفلا مساقلا وبأ) رايدلا

 حلطصم ف يسافلا يبرعلا ةزوجرأ حرش
 .313 :(يسافلا رداقلا دبع نب دمحم) ثيدحلا
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 :(يريحبلا ناميلس) ركسع نبا داشرإ حرش
4. 

 .20 :(قورز) داشرأا ح رش

 .21 :(قورز) ىنسحلا ءاعمألاا ح رش

 .240 :(يسونسلا) ىنسحلا ءاعمألا حرش

 .533 :(يريداشلا) راونألا فاطتقا حرش
 دمحم نب مساقلا وبأ) كلام نبا ةيفلأ حرش
 .175 :(يضاقلا نبا

 :(يدوكملا نمحرلا دبع) كلام نبا ةيفلأ حرش
0-. 

 دمحم نب هللا دبع) كلام نبا ةيفلأ حرش

 .4 :(يعردلا

 دمحأ نب يلع) كلام نبا ةيفلأ حرش

 .484 :(يك ومسرلا

 :(يطاسبلا فسوي) كلام نبا ةيفلأ خرش
67. 

 يلع) يقارعلل ةريسلا ةيفلأ حرش
 8 :(يروهحألا

 .225 :(يواتلقلا دواد) يحوغاسيإ حرش

 دلاحت نب فسوي)إ داعس تناب حرش

 .616 :(يطاسبلا
 :(يرصبلا ملاس نب هللا دبع) يراحخبلا حرش

85-. 

 .0 :(يسونسلا دمحم) يراخبلا حرش

 .531 :(نودلح نبا) ةدربلا حرش

 .617 :(يطاسبلا فسوي) ةدربلا حرش

 نب نمحرلا دبع) ةيكلالسلا ةيناهربلا حرش
 .430 :(يلالمسلا ناميلس
 .99 :(يضاقلا نبا نمحرلا دبع) ةيربلا حرش

 ميركلا دبع نب دمحم) لاحآلا عويي حرش
 .246 :(يليغملا

 32 : يئانعلا حرش

 .309 «133 :(ةرايم) مصاع نبا ةفحت حرش
 .309 :(ةرايم) جاهنملا لييذت حرش

 .545 :(قونملا يلع) ىلصملا ةفحت حرش
 .545 :(يقونملا يلع) يرذنملا بيغرت حرش

 .201 :(ليقع نبا) ليهستلا حرش
 :(يدعسلا يكملا رداقلا دبع) ليهستلا حرش

09. 

 :(يئالدلا دمحم نب دمحم) ليهستلا حرش

0 . 

 نب مالسلا دبع دمحم يبأ بطقلا ةيلصت حرش

 .277 :(يبورخلا دمحم) شيشم
 .96 :دئاقعلا يف يترنمتلا حرش

 :(يواشوشلا نيسح) ٍقارقلا حيقنت حرش
0 . 

 . 225 :(يواتلقلا دواد) يقارملا حيقنت حرش

 :(ينارقلا ىيحي نب دمحم) بيذهتلا حرش

4. 

 بوقعي نب هللا دبع) مارهب عماج حرش
 .490 :(يلالمسلا

 .225 :ةيمورحلا حرش
 بوقعي نب هللا دبع نب دمحأ) ةيمورحلا حرش
 .840 :(يلالمسلا
 يلع نب نمحرلا دبع) ةيمورجلا حرش
 . 2.201 :(يدوكملا

 (يصرلل دبج نيالا ديكر ةيورخا عرش
04. 

 دحاولا دبع نب يلع) ةيمورتلا حرش
 .474 :(يراصنألا

 :(ْيسحلا نوميم نب يلعإ) ةيمورتلا حرش
07-_- 

 .544 :(يروهنسلا يلع) ةيمورحللا حرش
 .546 :(قونملا يلع) ةيمورجلا حرش
 :(باطحلا دمح نب دمح) ةيم ورا ح رش

0. 

 .240 :(يسوتسلا دمحم) ةيمورحلا حرش
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 .519 :(يناقللا مالسلا دبع) ةيريزلا حرش
 201 :(يسونسلا دمح) ةيريزجلا حرش

40 . 

 .211 :(يسويلا) عماوحلا عمج حرش
 .240 :(يسونسلا) يحبونملا لمج حرش
 .246 :(يليغملا» يحبونملا لمج حرش

 فسوي نب نسحلا) يدارحجا لمج حرش
 .198 :(يتايزلا

 :(نوكفلا ميركلا دبع) يدارحملا لمج حرش
03-. 

 دمحأ نب يلع) يدارحملا لمج حرش
 .484 :( يك ومسرلا

 . 0 :(يعردلا

 قيرط ىلع دضعلل مالكلا يف رهاوجلا حرش

 .240 :(يسونسلا دمحت) ءامكحلا

 دبع) يناقللا ميهاربإل ديحوتلا ةرهوج حرش
 .519 :(يناقللا مالسلا
 .21 :(قورز) رحبلا بزح حرش

 .358 2313 :(يسافلا
 .21 :(قورز) يرقملا قئاقح حرش
 .616 :(يطاسبلا) "اهوبأ اه وخأ" فرح حرش
 55 :(يشاشقلا دمحأ) مكحلا حرش

 :(قورز) مكحلا هللا ءاطع نبا مكح حرش
1. 

 .358 :(سوسج مساق نب دمحت) مكحلا حرش
 .281 :وحنلا حيضوت ىلع دلاخ حرش
 نب دمحن) اهتديقعو ةلاسرلا ةبطخ حرش

 ./1 :(هرودق كديعس) يناقللا ةبطح حرش

 يكحملا رداقلا دبع) رصتخملا ةبطخ حرش
 .539 :(يدعسلا

 .247 :(يليغملا دمحم) رصتخملا ةبطخ حرش

 .545 :(ٍقونملا يلع) ةديقعلاو ةبطنخلا حرش

 .225 :ةصاللخلا حرش

 .211 :(يسويلا) ةيلادلا حرش

 دمحم نب دمحأ) صاوفغلا ةرد حرش
 .4 :(يحافنخلا

 نبا نمحرلا دبع) عماوللا رردلا حرش
 .100 :(يضاقلا

 نم رلا دبع) عماوللا رردلا حرش
 .534:(يريداخلا

 ديعس نسب ىسيحي) عماوللا رردلا حرش
 .عفانملا ليصحب -(يماركلا

 .7 7 :(يسافلا يبرعلا) تاريخلا لئالد ح رش

 :(يسافلا يدهملا دمحم) تاريخلا لئالد حرش

1. 

 :(يسونسلا) بطلا يق انيس نبا زجر حرش

0 

 دمحم ) ةلاسرلا رئاظن ف يزاغ نبا زجر حرش
 . 0 :(باطحلا

 نم رلا دبع) عرقم نبا زحر حرش
 .533 :(ي ريداخلا

 .240 :(يسونسلا) كابحلا زجر حرش
 نمحرلا دبع) طبضلا يف يسيقلا زجر حرش
 .534:(يريداشلا

 :(يكوتشهلا يلع نب دمحأ) ةلاسرلا حرش
 .حاضيإإلا و

 .20 :(قورز دمحأ) ةلاسرلا ح

 .24 :(قاقزلا دمحأ) ةلاسرلا رش 0

 :(يك ومسرلا دواد نب نيسح) ةلاسرلا حرش
8. 

 :(يواعلقلا يلع نب دواد) ةلاسرلا حرش

- 

 نافع نب نمحرلا دبع) ةلاسرلا ح

 509 16 ورمل

 .411 :(يسهفقألا
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 .201 :فيرشلا ىضرلا حرش
 غابصلا دمحأ نب دمحم) ةضورلا حرش

 .291 :(يليقعلا

 ةديمح نب دمحأ) راهزألا ةضور حرش
 .41 :(يقرطملا

 (يليقعبلا نمحرلا دبع) راهزألا ةضور حرش
 .راونألا فطق -

 .110 :لطوملا ىلع يناقرزلا حرش
 .520 :(ةرايم) ةيقاقزلا حرش

 .281 :يكبسلا ىلع يلحماو دعسلا حرش

 .571 :(ةرودق دعس) يرضخألا ملسلا حرش
 .135 :حاتفملا ىلع دعسلاو ديسلا حرش

 .240 :(يسونسلا) ىربكلا ةيبطاشلا حرش
 :(يجينلا يلع نب دمحم) ةيشيرشلا حرش
9. 

 .396 :84 :(يجافخلا دمحأ) افشلا حرش

 :(يحازملا ناطلس) يذمزتلا لئامش حرش
70. 
 مساق نب دمحم ) يذمرتلا لئامش حرش

 55 :( سوسج+

 رداقلا دبع نب دمحم) ماشه نبا دهاوش حرش

 .313 :(يسافلا
 .546 :(قونملا يلع) ةيمورجلا دهاوش حرش

 دبع) ةيمورجلا ىلع فيرشلا دهاوش حرش
 .523 :(نوكفلا ميركلا
 :(ينالطسقلا دمحم نب دمحأ) حيحصلا حرش
17 
 .38 :(رادقأ نبا دمحأ) ىرغصلا حرش

 بوقعي نب هللا دبع نب دمحأ) ىرغصلا حرش
 .84 :يلالمسلا

 :(يكومسرلا دمحأ نب يلع) ىرغصلا حرش
4. 

 يحادهلا دمحم نب يلع) ىرغصلا حرش

 .480 :(يعردلا

 .322 :(يشرخلا دمحم) ىرغصلا حرش

 نومأملا دمحم) ىربكلاو ىرغصلا حرش
 .354 :(يسنوتلا

 :(يناتكسلا ىسيع) ىرغصلا ىرغص حرش
0. 

 نب مالسلا دبع يديس بطقلا ةالص حرش
 .339 :(يجعينلا ىلع نب دمحم) شيشم

 مساق نب دمحمن) رشاع نبا ةديقع حرش
 .358 :(سوسحج+

 .240 :(يسونسلا) يضوحلا ةديقع حرش

 2266 :(يقونملا يلع) يسونسلا ةديقع حرش
5-. 

 . 4 :(يمينغلا دمحأ) ينارعشلا ةديقع حرش

 .21 :(قورز) ةيسدقلا ةديقعلا حرش
 .21 :(قورز) ةيقفاغلا حرش
 يدهملا نب دمحم) برطق بيرغ حرش
 .262 :(يرارجلا

 دمحأ نب يلع) نوميم نبا ضئارف حرش
 .484 :(يخحلارشرلا يكوم»رلا
 يلع نب دواد) بجاحلا نبا عورف حرش
 .225 :(يواتلقلا

 نمح رلا دبع) بجاحلا نبا عورف حرش
 .536 :(يركبلا

 نيمرحلا مامإل لوصألا يف نيعلا ةرق حرش
 . 0 :(باطحلا دمحم )

 .20 :ةيبطرقلا حرش

 .545 :(يقونملا يلع) ةيبطرقلا حرش
 ةنجلا فاصوأو ةيديحوتلا ةديصقلا حرش

 .188 :(يكومسرلا دواد نب نيسح)
 :(يلمتلا دواد) ةيجارحجرلا ةديصقلا حرش

6-. 

 نيدم وبأ) ةيسطارقشلا ةديصقلا حرش
 .183 :(يسافلا

 دمحم نب دمحأ) ةيسطارقشلا ةديصقلا حرش

 .29 :(يئاجبلا
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 :(يطاسبلا فسوي) ةيكلفلا ةديصقلا حرش

67. 

 دمحأ) باسحلا يف "تلالمست" ةديصق حرش
 .123 «115 :(يكومجرلا ناميلس نب
 دبع) ةاكذلا يف يسافلا يبرعلا ةديصق حرش
 .514 :(يسافلا بطقلا يبأ نب زيرعلا

 .21 :(قورز) يرتششلا عطق حرش
 يبأ نب رداقلا دبع) ماشه نبا دعاوق حرش

 .539 :(يدعسلا ىكملا مساقلا
 .33 :(روجنملا) قاقزلا دعاوق حرش
 .281 :(باطحلا دمحم) ضايع دعاوق حرش

 .33 :(روحجنملا» يسيرشنولا دعاوق حرش
 .ةيشاحلا رظنا :(روحنملا دمحأ) ىربكلا حرش

 :(يكومسرلا دمحأ نب يلع) ىربكلا حرش
4. 

 وبأ) رايدلا سيداوقل ءاملا مسسق ةيفيك حرش

 .0 :(يلاتشفلا لوغلا مسافقلا

 ٠١ .211 :(يسويلا) هلل ا الإ هلإ ال حرش

 هللا دبع نب ديعس) لاعفألا ةيمال حرش
 ٠ .584 :(يسابعلا

 دمحت نب هللا دبع) لاعفألا ةيمال حرش
 .4 :(يعرمدلا

 .24:(قاقزلا ىلع نب دمحأ) قاقزلا ةيمال حرش
 .309 :(ةرايم) قاقزلا ةيمال حرش

 :(يريحبلا بيعش نب ناميلس) عمللا حرش
4. 
 ثراولا دبع) ةيلصألا ثحايملا حرش

 :(يتولصيلا

 :(يفونملا يلع) ةيلصألا ثحابملا حرش
 يلع نب دمحت) ةيلصألا ثحابملا حرش
 .270 :(يبيطشلا

 يلع نب دمحم) ةيلوصألا ثجابملا حرش
 .339 :(يجعينلا

 دواد نب نيسح) بجاحلا نبا رصتخم حرش

 .188 :(يك ومس رلا

 نب ميهاربإ) بجاحلا نبا رصتخم حرش
 .126 :(لاله

 .240 :(يسونسلا) ةفرع نبا رصتخم حرش
 :(يسونسلا) ماسم ىلع يبألا رصتخم حرش
40 . 

 دمحم) تاخسانملا ىلإ يفوحلا رصتخم حرش

 .281 :(باطحخلا
 ديعس نب دما) ليلحخ رصتخ حرش

 .81 :(يدليجملا

 .20 :(قورز دمحأ) ليلخ رصتخم حرش
 .24 :(قاقزلا دمحأ) ليلخ رصتخم حرش
 :(يواتلقلا يلع نب دواد) ليلخ رصتخم حرش
5-. 

 .571 :(يروهنسلا ملاس) ليلخن رصتخم حرش
 .522 :(يناقرزلا يقابلا دبع) ليلحخن رصتخم حرش
 :(تارمفلا نبا قلانخلا دبع) ليلحخ رصتخم حرش

(4040. 

 :(يسهفقألا هللا دبع) ليلخ رصتخم حرش
4[1. 

 دمحم نب هللا دبع) ليلخ رصتخم حرش

 .455 4 :(يعردلا

 .544 :(يروهنسلا يلع) ليلخ رصتخم حرش
 يلع) ريغصلاو ريبكلا ليلخ رصتخم حرش
 . 8 :(يروهحألا

 .545 :(يفونملا يىلع) رصتخملا حرش

 :(يسافلا دمح ا نب دمحم ) ليلح رصتخ حرش

3. 

44 

 مساق نب دمحم) ليلجب رصتخم حرش

 فيفكلا دمحم نب دمحم) ليلخ رصتخم حرش
 . 3 :(يناسملتلا قوزرم نبا
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 .280 :(باطحلا دمحم) ليلخ رصتخم حرش

 حقف رظنا :(يئانتلا دمحم) ليلخ رصتقخم حرش
 .ليلجلا
 .322 :(يشرخلا دمحم) ليلخن رصتخم حرش

 دمحم نب بيجنلا) لياخ رصتخم حرش
 .389 :(يوادكتلا

 نيسح نب فسوي) ليلخ رصتخم حرش
 .617:(يئانتلا

 دلاحن نب فسوي) ليلخ رصتخم حرش
 .617 :(يطاسبلا
 يراحبلا ىلع يشكررزلا رصتخ حرش

 .240 :(يسونسلا)
 حدم يف ةيزازفلا تاينيرشعلا تاسمخت حرش

 .32 :(تيقأ دمحأ) يبنلا
 يلع) نايبلاو يناعملا يف لحدملا حرش
 .546 :(يقونملا

 .24 :(قاقزلا يلع نب دمحأ) ةنودملا حرش
 .380 :(يقوعلا) ةنودملا حرش
 .240 :(يسونسلا) ةدشرملا حرش

 .546 :(قونملا ىلع) بالطلا دشرم حرش

 (395 2309 «60 :(ةرايم) نيعملا دشرملا حرش
7. 

 :(يسافلا دمحأ نب دمحم) دصارملا حرش

02. 

 :(قورز) يمرضحلا ةبقع نبال داصرملا حرش
1. 

 .240 :(يسونسلا) يراخبلا تالكشم حرش
 .21:(قورز) ريبكلا بزحلا تالكشم حرش

 .5 :ح اتفملا حرش

 ديرملا ديمحلا دبع نب دمحأ) حزرتقملا حرش
 7/5 :(يشك ارملا

 نيمسايلا نبال ةلباقملاو ربجلا ةمدقم حرش
 .0 :(يسونسلا)

 .201 :يوامشعلا ةمدقم حرش

 .353 :(يطانرغلا فيرشلا) ةروصقملا حرش
 دمحا نب دحاولا دبع) ةروصقملا حرش

 .518 :(يلاليفلا فيرشلا
 .319 :(ّيغرملا) عنمملا حرش

 .09 :(يدعسلا رداقلا دبع) يد وكملا 4. رش

 دمحأ) يوانربلا هللا دبع خيشلا ةاجانم حرش

 .317 :(يلحلا

 .545 :(يقونملا يلع) نيرئاسلا لزانم حرش
 دمع نياومسلو لع ااا حربا
 .280 :(باطحلا

 . .291 6 :جاهنملا ىلع روجنملا حرش

 نب هللا دبع) ىكملا ةءارق ىلع ةحنملا حرش

 .490:(يلالمسلا بوقعي

 .240 :(يسونبسلا) يعاقبلا ناهربلا قطنم حرش
 :(يترنمتلا ميهاربإ) يركز نبا ةموظنم حرش
4 . 

 .33 :(روجنملا) يركز نبا ةموظنم حرش

 حرش - باسحلا يف يلالمسلا ةموظنم حرش
 .ةديصق

 ناميلس نب دمحأ) ضورعلا ف ةموظنم حرش
 .115 :(يك ومس رلا

 ناميلس نب دمأ) ضئارفلا يف ةموظنم حرش
 .115 :(يك ومس رلا

 .28 :(قاقزلا) دعاوقلا ف ةموظنم حرش
 .32 :(تيقأ) ةيقطنملا يليغملا ةموظنم حرش
 .475 :(يناقرزلا دمحم) ةيندللا بهاوملا حرش

 يلع نب نيسح) نأملظلا دروم حرش
 .190 :(يواشوشلا
 :(رشاع نبا دحاولا دبع) نآمظلا دروم حرش

3-. 

 .284 :(يقارقلا ىحي نب دمحم) لطوملا حرش
 .110 :(يناقرزلا دمحم) إطوملا حرش

 دمحم ) قورز مامإلل ةيفاكلا ةحيصنلا حرش

 .362 :(يرك ز نبا نمحرلا دبع نبا
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 قطنملا يف يسافلا دمحأ نب دمحم مظن حرش

 . .303 :(يسافلا دمحأ نب دمحم)
 دبع نب هللا دبع) كولسلا يف مظن حرش
 .4 :(ينامثعلا قازرلا

 .249 :(يزاغ نبا) زاجحلا لحارم مظن حرش
 دواد نب نيسح) ةعامج نبا عويي مظن حرش
 ' .188 :(يك ومسرلا

 91دييو مج نبا عريبي مخ حرج
 .397 :(يشايعلا

 :(نوكفلا ميركلا دبع) يدوكملا مظن حرش
2-. 

 دمحم نب دمحت) نيمرحلا مامإ تاقرو حرش
 .306 :(يئالدلا

 .20 :(قورز) ةيسيلغولا حرش
 .240 :(يسونسلا) ةيسيلغولا حرش
 :404 :(يليعللا نمحرلا ديع) ةراسيلا حرش
 2352 2306 231 :ضايع يضاقلل افشلا

06 413 2.457 2.474 2.507 2.533 611. 

 .312 :(يسافلا يدهملا دمحم) ةلغلا ءافش

 نسبا) ليا لستم لح ف لابللا ءاقج
 .248 :(يزاع

 :(يقونملا يلع) لياخ ةلغل يق لياغلا ءافش
05. 

 .570 «411 :يذمرتلل لئامشلا
 .281 «202 :قطنملا ىلع ةيسمشلا

 - صد

 . 1 :حاحصلا

 2102 96«2 «87 (61 «52 :يراحخبلا حيحص

3 2201 2230 2248 2250 2287 2289 

02 2308 2342 2352 377 2.407 474 

9 507. 2.528 2.537 2.540 2554 2.599 

611. 

 532 (407 0377 «252 201(2 :ملسم حيحص

611. 

 .366 2360 2301 «250 2235 :نيحيحصلا

 :201 :200 «115 «104 :يسونسلا ىرغص
4 4414 415. 
 .507 :(يطويسلا) ةلزلزلا يف ةلصلصلا
 .545 :(قونملا ىلع) ُئراقلا ةنايص

 سه لو -

 يبرعلا) قطنملا قفأ نم قرشملا علاطلا
 .467 :(يسافلا

 .4 :ينارعشلا تاقبط

 .74 :(يمينغلا دمحأ) يرهزألا ىلع ررط
 .74 :(يمينغلا دمحأ) ةيفلألا ىلع ررط
 .74 :(يمينغلا دمحأ) صيخلتلا ىلع ررط

 نيسحلا نب دمحم) حيضوتلا ىلع ررطلا
 .282 :(يناقللا

 .74 :(يمينغلا دمحأ) ىلحملا حرش ىلع ررط
 :(يمليدلا يلع) ليلخخ رصتخم ىلع ررط
6. 
 .281 :علاوطلا

 .130 :طبضلا

 نسبا) ربربلاو مجعلاو برعلا مايأ يف ربعلا
 .531 :(نودلح

 .21 :(قورز) قداصلا ديرملا ةدع

 .-99 8 :(جارسلا ىحي) ءايلوألا سورع

 .108 :(يبلاعثلا نمحرلا دبع) ةيزعلا

 .108 :ةيوامشعلا

 نب دمحم) ليلخخ رصتخم ىلع ليلحلا هللا ءاطع
 .284 :(يفارقلا ىحي
 .544 :دضعلا

 .584 :368 0287 «276 :يسونسلا دئاقع
 .248 :ةفرع نبا دقع

 دمحم انديس رخافم رهاوج نم دضنملا دقعلا

 .311 :(يسافلا يدهملا دمحم)
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 2265 ,240 :(يس ونسلا) ىرغصلا ةديقعلا

8. 

 :199 ,79 :(يسونسلا) ىربكلا ةديقعلا
0 368. 

 نب هللا دبع) ىربكلاو ىرغصلا ناتديقعلا
 .456 :(يساملجسلا يلع

 .213 :(يبلاعثلا نمحرلا دبع) ةرحافلا مولعلا

537 

 :(يدومصملا دمحأ نب دمحم) بيطخلا ةدمع

0 333. 

 دمحم) نيعاوطلا ماكحأ يف نيواودلا ةدمع
 .280 :(باطحلا دمحم نب

 .545 :(يقونملا ىلع) كلاسلا ةدمع

 .545 :(يقونملا ىلع) ينامألا ةياغ
 .88 :ةمينغلا

0 

 .126 :لاله نبا يواتف

 .51 :رابألا ي واتف

 دمحأ) قئاثولاو ماكحألا يف قئافلا

 .24 :(يسيرشنولا

 :(يئاستلا دمحم) رصتخملا ىلع ليلحجلا حتف

8 152. 

 دمحم) فيرعتلاو طسبلا ىلع فيطللا حتف

 .306 :(يئالدلا

 .7 :(يليغملا) ثمل حتفلا

 .216 4 : يب رعلا نبا تاحوتف

 دبع) عماوللا رردلا حرش ف عطاسلا رجفلا
 .401 :(يسافلا مساقلا يبأ نب نمحرلا

 536 2.531 ,«27 «23 :بجاحملا نبااعرف

0-. 

 .01 :حيصفلا

 .57/7 249«2 2.164 :يزاغ نبا ةسرهف

 .85 4 : يمجعلا دمحأ ةسرهف

 .200 «199 «89 :ىك وتشمل يزوحأ ةسرهف

 .203 :رصان نب نيسحلا ةسرهف

 .2 :يباوصلا ةسرهف

 .539 :يبلاعثلا نمحرلا دبع ةسرهف

 .304 :يسافلا نمحرلا دبع ةسرهف

 .534 :يريداكلا نمحرلا دبع ةسرهف

 .396 172 :يشايعلا هللا دبع ةسرهف
 7 :يساملجسلا زيزعلا دبع نب ىلع ةسرهف

 .9 :يعغرملا ديعس نب دمحم ةسرهف

 4 :يسافلا نمح رلا دبع نب دمحم ةسرهف

0. 

 .247 :يليغملا ميركلا دبع نب دمحم ةسرهف
 .190 .33 4 : روجنملا ةسرهف

 .469 «2354 8 : يسويلا ةسرهف

 (22 27 :(يترنمتلا نمحرلا دبع) ةمدلا دئاوفلا
7 42 2.45 49. 51 2122 125». 145 

4 2.190 2.194 2195 2197 2226 2255 

7 2285 2287 [2201 2292 2293 2294 

5 2300 2350 2368 2383 2384 399 

4 2.410 2457 2.459 2469 2470 485 

4878 576 2.577 2.584 2.582 598 509. 

 نيسح) ةليلحلا تايالا ىلع ةليمجلا دئاوفلا

 .189 :(يواشوشلا
 تامارك تابإ يف لاعتملا هلإلا ضيف
 .116 :(يرهوجلا دمحأ) ...ءايلوألا
 .545 :(ٍقونملا ىلع) ينامحر لا ضيفلا

 6 2ع 0

 02 :سوماقلا

 .211 :(يسويلا) نوناقلا
 .409 :ساطرقلا

 .209 :(يسويلا) ةيلادلا ةديصقلا

 .21 :(قورز) ةيناليحلا جهنم ىلع ةديصق
 .319 :(يغرملا» جاجدلا لكأ يف ةديصق

 .9 :(ّيغرملا) لودجلا ملع قف ةديصق
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 نمحرلا دبع) لوسرلا حدم يف ةديصق
 .409 :(يرايخلا

 .383 :(يلوزجلا نارمع وبأ) ةروصقملا ةديصقلا

 نمحرلا دبع) راهزألا ةضور نم راونألا فطق
 .4 :(يليقعبلا

 .84 :نايقعلا دئالق

 .103 :قاقرلا دعاوق

 .21 :(قورز) فوصتلا يف دعاوق

 .24 :(يسيرشنولا دمحأ) هقفلا يف دعاوقلا

 لعفلاو ةصاخلا نيب لولا يف لصفلا لوقلا
 .211 :(يسويلا)

 .284 :سوماقلا ىلع سوناملا لوقلا
 - عك

 .232 :(فودكلا نبا) يقاكلا
 .496 :روصنم نبا فاك

 .201 :(يرب نبا) يقاوقلا ملع يف يفاكلا
 .545 :(يقونملا يلع) ديوجتلا يف ةياقولاو يفاكلا
 . 01 :بجااحخلا نبا ةيفاك

 .ةديقعلا < ىربكلا

 لوح يسابعلا دمحأ ىلإ يباوصلا دمحأ باتك
 .98 :(يطبحلا) فقولا

 .320 «201 :هيوبيس باك

 ميركلا دبع) تقولا ءارقف ثداوح يف بانك
 .523 :(نوكفلا
 هيلع هللا ىلص يجنلا ىلع ةالصلا يف باتك
 .4 :(يناسملتلا دعص نبا) ملسو

 .410 106 :(يلورجلا ىسوم وبأ) ساركلا

 .4 : يليقعبلا ةسارك

 .167 :(يرشخم زلا) فاشكلا
 بولقلا بيبح ةيؤر نم بويغلا فشك
 .360 :(يسافلا نمحرلا دبع نب دمحم)
 هتنمضت ام ضعب نع ىسابتلالا عانق فشك

 :(يليقعلا غابصلا دمحم) ساف ةئيدم عدب

01. 

 .545 :(يقونملا يلع) ينابرلا بلاطلا ةيافك

 ليعامسإ نب ميفهاربإ) ظفحتملا ةيافك

 .201 :(يبادحألا
 .232 :(اباب دمحأ) جاتحما ةيافك

 دمحم ) جالا بحاص ريخس نم جاتحا ةيافك

 .312 :(يسافلا يدهملا

 هللا دبع) ضئارفلا ليلاعت يف ضاترملا ةيافك

 .496 :(يويمددلا يلوزحللا ركب يبأ نبا
 .277 :(يلوزجلا دمحم ) ديرملا ةيافك

 حرش - (يطاسبلا فسوي) ليفكلا ؤفكلا
 . رصتخملا

 دمحأ نب يلع) اهحرشو تاومألا تاملك

 .4 :(يك وع رلا

 قطن نم هيلإ جاتحي ام نايب ف ةداعسلا زنك

 :(يطبملا هللا دبع نب دمحم) ةداهشلا ةملك

16. 

 نب دمحم ) رفاسملا ةريس ف ةرهازلا بكاوكلا
 .0 :(يسافلا نمحرلا دبع

 لا

 يلع نب دمحم ) نآرقلا ريسفت يق بابللا

 .270 :(يبيطشلا

 .568 :(قاقزلا مساق نب يلع) ماكحألا ةيمال
 .584 :(كلام نبا) لاعفألا ةيمال
 .201 :برعلا ةيمال

 .379 «164 :(يلع نب دمحم) يلاتشفلا ةيمال

 .555 :ةيلصألا ثحابملا
 .183 :(يسافلا نيدم وبأ) بطحخ ةعومجب
 «.310 2211 9 :(يسويلا) تارضاحملا

6 3907 2.398 493. 2.595 608. 

 :ةيهقفلا زاغلألا يف ةيربلا صاوخ ةرضاحم
617. 

 دبع) ناحدلا ناوخإ روح يف نانسلا ددحت

 .522 :(نوكفلا ميركلا
 نبا) دئاقعلا ربتعت هب امم دصاقملا لصحم

 .469 2368 2276 :(يركز
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 .531 :رخخفلا لوصحت

 نيدم وبأ) مكحلاو لاشمألا يف مكحلا
 .183 :(يسافلا

 .540 :ريشب نبا رصتخن

 2287 2282 «280 227 :بجاحللا نبا رصتخم

2 2.474 2.532 2.584 2.585 611. 

 نمحرلا دبع نب دمحن) ةباصإلا رصتخم
 .0 :(يسافلا

 دمحن) ةيفلألل يرهزلا لاح بارعإ رصتخم
 .280 :(باطحلا

 :(يس ونسلا) يلحاسلل كلاسملا ةيغب رصتخم

(24040. 

 .246 :(يليغملا) حاتفملا صيخلت رصتخم
 فاشكلا ىلع ينازتفتلا ةيشاح رصتخم

 .240 :(يسونسلا)

 2108 «103 «81 (61 .44 «32 :ليلخ رصتخم

 2202 «201] 6199 «117 ء113 «112 9

2 255 2279 2282 2283 2284 2287 

04 2322 2335 2341 2.361 2.364 2367 

9 413 2.446 2474 2.493 2.498 535 

0 544 569» 2571 2600 24611 615. 

 .240 :(يسونسلا) يبساحم ا ةياعر رصتخم

 :(يسونسلا) يليهسلل فنألا ضورلا رصتخم
0. 

 2354 «199 :قطنملا فق يسونسلا رصتخغ

9+ 487. 

 نمحرلا دبع) ينادلل ةيناقاخلا حرش رصتخم

 .3 :(يريداحخلا

 نمحرلا دبع نب دمحم) يكبسلا تاقبط رصتخم
 .360 :(يسافلا

 .545 :(يقونملا ىلع) كلاسلا ةدمع رصتخم

 .585 2287 :بجاجلا نبا رصتخم

 . 40 :(يسونسلا) عبسلا تاءارقلا يف رصتخم

 .537 :(يباعثلا نمحرلا دبع) ةنودملا رصتخم

 .21 :(قورز) ةحيصنلا رصتخم

 .411 :يبطرقلل ملسم رصتخم

 .319 :(ييغرملا) ةريسلا يف يرمعيلا رصتخم
 5 را يسافلا جاحلا نبال لخدملا

 0380 2367 «352 2258 «31 .«23 :ةنودملا

06 2.501 534» 2.535 2.540 542. 554 

0 611. 

 .246 :يعذاربلا ةنودم

 2336 2187 :(يسافلا يبرعلا) نساحخلا ةأرم

3 2.420 2427 2.451 2.480 553» 2.556 

61 579» 607. 

 .201 :يدارملا
 .467 302 :(يسافلا يبرعلا) دصارملا
 .33 :(روجنملا) دعسلا تايأ يف دحما يقارم
 513 :(روشاع نبا) نيعملا دشرملا

 .544 :بجاجحلا نبا لئاسم

 .1 :لاله نبا لئاسم

 .319 :(ّيغرملا) ناذألا ماكحأ يف ناعتسملا
 .528 :دمحأ مامإلا دنسم

 .407 :قراشملا

 :(يليغملا) حالفلا لوصأ يف حاورألا حابصم
.-06 

 نبا) يلقلا مامإلا ةثداحم ف يلكلا بلطملا
 .249 :(يزاع

 .136 2135 :حاضيإلا ىلع دعسلا لوطم
 نمحرلا دبع وبأ) اهتيودأو سفنلا بياعم
 .598 :(يملسلا
 .47 :(يعموصلا) ىزعي يبأ بقانم ف ىزعملا
 .531 :عبسلا تاقلعملا

 .479 :(يسدادلا دمحم نب يلع) ةنوعملا

 :(يقونملا يلع) يراخبلا ىلع ئراقلا ةنوعم
5-. 
 2244 4 :(يسميرشنولا) برعملا رامعملا

2 513. 

 .302 :(ةرايم) يراخبلا حيحصل ئراقلا نيعم

 :(يسونسلا) ٍثوحلا ىلع يقوتسملا برغملا
.0 
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 .281 :ماشه نبا نغم

 .246 :(يليغملا) ليبنلا نيغم

 رداقلا دبع نب نمحرلا دبع) افشلا حاتفم

 ٠١ .402 :(يسافلا

 هلل ١ دبع) ضئارفلا لوصأ يف ضماوغلا حاتفم

 060 :(يويمدجلا ركب يبأ نبا

 .135 :نايبلاو يناعملا يف حاتفملا

 .246 :(يليغمل) ثيدحلا ملع يف رظنلا حاتفم
 .201 :يرشخم زلا لصفم

 .306 «256 :يريرحلا تاماقم

 .584 2240 :تامدقملا

 .309 :رجح نبأ ةمدهم

 .534 :يسافلا دشر نبا ةمدقم

 .368 :قطنملا تامدقم

 .201 5 :ةيوامشعلا ةمدقملا

 .545 :(يقونملا ىلع) ةييرعلا يف ةمدقم
 .247 :(يليغملا دمحم) ةيبرعلا ف ةمدقم
 .7 :(يليغملا دمحم) قطنملا يف ةمدقم
 دبع يبأ انديسب فيرعتلا يف دمحألا دصقللا

 .590 :دممحا هللا

 .107 :ةيجرزنملا ةروصقملا

 .59 :نآرقلا روس يف ةروصقملا
 .534 2530 «175 «163 :يدوكملا ةروصقم
 .400 «319 :(ّيغرملا) عنقملا

 دمحت) عابتلاو يلوزحلا رابخأ يف عامسألا عتم
 591 579 :482 (312 :(يسمافلا يدهلملا
61. 

 .126 :(لاله نب ميهاربإ) جحلا كسانم
 :(يواتلفلا يلع نب دواد) جحلا كسانم

225 
 .280 :(باطحلا دمحم) جحلا كسانم
 (16 :(يعردلا لافذأ) ىسوم نب دمحأ بقانم
44. 

 هللا دبع) ينوتيزلا هللا دبع نب دمحم بقانم
 .269 :(ةلدرب

 .62 :(يضرفلا نبا) روصقملا ىقتنملا

 نمحرلا دبع) ةيلاعلا ديناسألا يف ةيدابلا حنملا

 .121 :(يسافلا
 يلع) بهذملا دعاوق يف قئارلا روظنملا

 .568 :(قاقزلا

 ديعس نب ىبحي) نامزلا رابخأو رايخألا موظنم
 .613 :(يماركلا
 .124 :يركز نبا ةموظنم

 كرابم نب دمحم ) تاءارقلا ىلع ةيلاد ةموظنم

 .303 :(ي وارغملا

 نم رلا دبع) بالرطسمألا يف ةموظنم
 .402 :(يسافلا

 :(يسافلا نمحرلا دبع) تيقوتلا يف ةموظنم

02. 

 وبأ) ةيوبنلا ثيداحألا نيب عمجلا يف ةموظنم
 .180 :(يلاتشفلا لوغلا مساقلا

 .474 :(يراصنألا يلع) ريسلا يف ةموظنم
 نمحرلا دبع) بالرطسألاو بطلا يف ةموظنم
 .402 :(يسافلا

 .115 :ضورعلا ف ةموظنم
 نم رلا دبع نب دمحأ) دئاقعلا ف ةموظنم

 ٍ .14 :(ييك رزيتلا
 ناميلس نب دمحأ) ضئارفلا يف ةموظنم
 .115 :(يكومجرلا

 وبأ) طسولا يلاخلا سمحملا يف ةموظنم
 .180 :(يلاتشفلا مساقلا

 .249 :ةحرفنملا
 .220 :ىربكلا ننملا
 .540 :لوصألا جاهنم
 .458 «457 «103 :يلازغلل جاهنملا

 .248 2202 :يزاغ نبال باسحلا ةينم
 .475 2109 :(ينالطسقلا) ةيندللا بهاوملا

 .385 2130 :نارقلا مسر يف نآمظلا دروم
 .208 :(يزوجلا نبا) بذعلا دروملا

 2407 (352 2202 «201 2109 :كلام أطوم

4 502 2.528 2.537 5340. 
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 .247 :(يليغملا) ةدربلا نزو ىلع ةيميملا
 .507 :انيس نبال ةاجنلا
 :(قونملا يلع) راهنلاو ليللا راكذأ ف ةاجنلا
05. 

 نسبا) بقانملا نم ءايل وألل اميف بقاثلا مجنلا

 .243 :(يناسملتلا دعص
 .538 :(يبلاعثلا نمحرلا دبع) حئاصنلا
 مصتعملل ةنجلاو عفنألا حصنلا

 .21 :(قورز) ةنسلاب
 .21 :(قورز) اهرصتخمو ةيفاكلا ةحيصنلا
 ' .96 :يرك ز نبا مظن
 :(يشايعلا هللا دبع) ةعامج نبا عويب مظن

7. 

 .7 :(يسافلا يب رعلا) ةفحتلا مظن

 دمحم) نايز لآ ةلود يف نايقعلاو رردلا مظن
 .2 :(يناسملتلا ليلجلا دبع نبا

 :(يك ومجرلا زيزعلا دبع) ةرحافلا مولعلا مظن
4-. 

 ىلع نب هللا دبع) ثيدحلا حالطصا يف مظن
 .456 :(يساملجسلا
 قازرلا دبع نب هللا دبع) كولسلا يف مظن

 .4 :(ينامثعلا

 :(يسودبعلا هلل | دبع) عامسلا ةداهش يق مظن

2. 

 ميهاربإ نب دمحم) :ةرخآلا مولع يف مظن

 :(يترنمتلا
 .244 :(يضوحلا دمحم) دئاقعلا يف مظن

 .240 :(يسونسلا) ضئارفلا يف مظن
 .249 :(يزاغ نبا) زاجحلا لحارم مظن
 .248 :(يزاغ نبا) ةلاسرلا تالكشم مظن

 نمحرلا دبع) ةيمجعلا ظافلألا برعم مظن
 .530 :(يد وكملا

 عدبلا نم

 .324 :(يلالمسلا

 ديعس نب دمحم) رجح نبال ركفلا ةبخت مظن
 .324 :(يلالمسلا

 .571 20523 258 :(يرقملا دمحأ) بيطلا حفن
 :(يتورهمتلا دمحم نب دمحم) ةيكسملا ةحفنلا

3 488. 

 .328 :(يطويسلا) ةياقنلا

 هللا دبع) ضئارفلا ف ضئارلا ةياهن
 .060 :(يويمدجللا

 .612 :يلزريلا لزاون
 .612 :ينوزاملا لزاون

 .398 :ملاس يبأ خيشلا مالك ف مسابلا رونلا

 دبع) كلام بهذم دعاوق نم سبتقملا رونلا
 .6 :(يسيرشنولا دحاولا

 لمعلا ىرج ةيكلاملا نيب هب اميف لمألا لين
 .62 :(يضاقلا نبا)

0 

 .545 :(يقونملا ىلع) رافكلا ةياده
 - ود

 .113 :نيمرحلا مامإ تاقرو

 .545 :(يفونملا يلع) ريسيتلا يف امع يقاولا
 ءاقستسالا ف ىنسمحلا هللا ءام"أب ةليسو

 .256 :(يترنمتلا ميهاربإ نب دمحم)
 :(يترنمتلا ميهاربإ نب دمحم) ةيلاد ةليسو
0-. 

 - يد

 .404 :ءانبلا نبال ةراسيلا

 تيقاوملاو ضئارفلاو باسحلا يق تيقاويلا
 .291 :(يليقعلا غابصلا دمحم)

 دمحم نب يلع) تيقاوملا ةفرعم ىغتبمل تيقاويلا

 9 :(يسدادلا
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 ةيرشبلا مالعألا سرهف-5

 1ك

 .215 :ةيسآ
 .438 :يضاقلا نبا دمحأ تنب ةنمآ

 .لودمح ع رابألا

 .543 :يدبألا
 ..9 :ماجحأ ميهاربإ
 .606 :تاريخلا وبأ ميهاربإ

 .129 :156(!2) ينارمعابلا ميهاربإ نب ميهاربإ
 .142 :(174) ينو مسلا ميهاربإ نب ميهاربإ

 «132 :(116) يناقللا ميهاربإ نب ميهاربإ
3 37 24172 2322 475. 609. 

 .390 :قاحسإ وبأ دمحأ نب ميهاربإ

 .130 :(161) ىليقعبلا دمحأ نب ميهاربإ
 .137 :(170) ّيحولصمتلا دمحأ نب ميهاربإ

 .130 :(159) يترنمتلا دمحأ نب ميهاربإ
 .208 :مهدا نب ميهاربإ

 .122 :(141) يلالمسلا مساقلب نب ميهاربإ
 .124 :(144) يليقعبلا نسحلا نب ميهاربإ

 يدركلا يروزرهشلا نسح نب ميهاربإ
(173): 2»91 141» 2307 2.313 2360 2,396 

3 499. 5303. 

 .131 :(163) يليقعبلا دواد نب ميهاربإ
 .522 450 :يملعلا دشار نب ميهاربإ
 .123 :(142) يماركلا ديعس نب ميهاربإ
 .164(:131) يفيسرُملا ديعس نب ميهاريإ

 ((160) يكوتشهلا ناميلس نب ميهاريإ
(178): 2130 2145 2369 386. 

 .409 :يرايخلا نمحرلا دبع نب ميهاربإ
 يساملجسلا نمحرلا دبع نب ميهاربإ
 .145 :(179) يفحامللا

 .133 :(167) يناليكلا نمحرلا دبع نب ميهاريإ

 .129 :(158) يواسألا هلل | دبع نب ميهاربإ

 .65 :يراصنألا هلل ١ دبع نب ميهاربإ

 (139 :(171) يلالمسلا هللا دبع نب ميهاربإ

0 2207/7 325. 

 .131 :(162) يجاهنصلا هلل | دبع نب ميهاربإ

 .126 ١125 :(148) ينانتلا يلع نب ميهاربإ

 .317 2124 :(146) يناشغلا ىلع نب ميهاربإ

 .367 :يدنشقلقلا ىلع نب ميهاربإ

 (نيدلا ناهرب) يريمدلا رمع نب ميهاربإ
(151): 126. 

 يك ومجرلا يراوزملا ىسيع نب ميهاربإ
(155): 128. 

 .134 :(168) يسلدنألا مساق نب ميهاربإ
 .23 :ينابقعلا مساق نب ميهاربإ

 .391 :دمحت نب ميهاربإ

 2.124 :(143) يترنمتلا دمحم نب ميهاربإ

7 2255) /25. 

 .143 :(176) يلالمسلا دمحم نب ميهاربإ

 :(175) يشكحتلا يفيرظلا دمحم نب ميهاربإ
 .144 ء142 111

 :140 :(172) يفيسرححلا دمحم نب ميهاربإ
0. 

 .318 2282 «278 :يناقللا دمحم نب ميهاربإ

 :(145) يك ومسرلا يراوزملا دمحم نب ميهاربإ
4 . 

 .126 :(149) لولا دمحم نب ميهاربإ

 .2 :يعفاشلا نوميم نب ميهاربإ

 2116 :(150) يساملجسلا لاله نب ميهاربإ

9 2126 2347 2408 452. 2547 549 

1 57. 
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 .161 2128 :(154) يلوزحلا رازباو نب ميهاريإ

 .129 :(157) يكوتشهلا كروبي نب ميهاربإ
 باحسلا وبأ يلالمسلا ىيحي نب ميهاربإ
(139): 121. 
 .147(:125) يفيسرهخلا ىسحي نب ميهاربإ
 .00 :يلالمسلا ب وقعي نب ميهأاربإ

 .619 «204 :يرصبلا ميهاربإ

 .265 «2244 «235 217 :يزاتلا ميهاربإ

 .188 2127 :(153) يلالمسلا يفيرجلا ميهاربإ
 .240 «139 :ليلخلا ميهاربإ
 .208 :صاوخلا ميهاربإ
 .122 :(140) يحارجرلا ميهاربإ

 .544 :يواوزلا ميهاربإ
 .604 9 :يسنوتلا يواوزلا ميهأربإ

 .498 :469 (107 :ّييخربشلا ميهاربإ
 276 «131 :(165) يفيرسلا دايصلا ميهاربإ
5. 

 ٠١ .517 61 :يمقلعلا ميهاربإ

 هللا دبع نب ميهاربإ < راخخفلا ميهاربإ
 .يلالمسلا

 .318 «144 109 :(177) يمويفلا ميهاربإ
 .نيسح نب ميهاربإ - يدرحكلا ميهاربإ
 .367 :يسدقملا ميهاربإ

 .359 «135 «132 :(169) ينوميملا ميهاربإ
 .127 :(152) يناسملتلا يجيدجولا ميهاربإ

 .53 : ىلبألا

 .468 2320 2109 296 :ةرمجح يبأ نبا

 .573 2572 :يسافلا جاحلا يبأ نبا

 .245 :يساطولا ءايركز يبأ نبا
 .242 :(نيدلا ناهرب) فيرش ىبأ نبا
 .545 :لامكلا فيرش ىبأ نبا
 .61 :ةيفاعلا يبأ نبا

 .دمحم - مساقلا يبأ نبا
 .420 :يلحم يبأ نبا

 .583 :يجيجفلا يدهم يبأ نبا

 .513 2302 2301 :79 :يناسغلا ميعنلا يبأ نبا
 .412 2242 :(لضفلا وبأ) مامإلا نبا
 .دمحأ - رادقأ نبا

 .412 126 :ينويدملا لالمأ نبا

 .352 :لاوكشب نبا
 .270 :يطسقرسلا ءانبلا نبا
 .51 :يشاداولا رباحج نبا

 .202 :يرزح- نبا

 .سابعلا وبأ < لالح نبا

 .574 :ةعامج نبا

 .289 «208 :يزوجلا نبا

 .622 2320 «96 :جاحلا نبا
 .يبرعلا دمحم نب دمحأ - يسافلا جاحلا نبا

 .241 :يرسديبلا جاحلا نبا

 .585 2.584 2532 «287 «230 :بحجاحجلا نبا

 .555 :كابحلا نبا
 .516 :فبيبح نبا

 (367 2359 :318 280 :ينالقسعلا رجح نبا
0 611 616. 

 .532 :ينايح نبا

 .480 :(رداقلا دبع) ةدحن نبا

 .607 «146 :يسنوتلا فورخ نبا
 .353 :بيطنلا نبا

 .نمحرلا دبع - نودلخ نيا
 .475 2165 :يكبسلا ليلخ نبا
 .530 :ديرد نبا

 .535 :ديعلا قيقد نبا

 .448 :(ريمألا) دشار نبا

 .13 : يصفتقلا دشار نبا

 .534 2531 505 :(ديلولا وبأ) دشر نبا
 .دمحم نب ديما ت وعاز نبا

 .دمحم نب دمحأ - يركز نبا
 .202 «113 2107 :يكبسلا نبا
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 .490 :يلالمسلا دمحم نب ديعس نبا

 .539 «(536 :ةمالس نبا

 .مسأقلا يبأ نب دمحم < ةدوس نبا

 .507 :انيس نبا

 .572 :ةنوبش نيا

 .220 :(نيدلا جات) نابعش نبا
 .+8 :دورهش نبا

 .478 :يشكارملا نورقش نبا
 .لضفلا يبأ نب دمحم - دعص نبا
 .يلع نب هلل ١ دبع  رهاط نبا

 .دمحأ نب دحاولا دبع < رشاع نبا

 .133 227 :دابع نبا

 .46 :(ةيوارلا) سابع نبا
 .سابعلا نب دمحم - سابعلا نبا

 .574 2531 2279 ,246 :مالسلا دبع نبا

 .يرغضملا دمحأ نب دمحم - ميركلا دبع نبا

 .220 :(نيدلا يسحم) يبرعلا نبا
 518 2279 2263 4 :يغرولا ةفرع نبا

2 534 337. 

 .417 2276 :ركسع نبا
 .161 :باشعلا نبا

 .468 :204 149 :(نيدلا جات) هللا ءاطع نبا
 .537 2201 «199 :ةيطع نبا
 .201 :ليقع نبا

 .ىسيع - لالع نبا
 .540 :رامع نبا

 .533 2397 :رمع نبا
 .دمحأ نب دمحم < يزاع نبا

 .556 :يضرافلا نبا

 .5 :حوتفلا نبا

 .387 :راخفلا نبا

 .فس وي - ةلجف نبا

 .6 : يقتعلا مساقلا نبا

 .469 «133 278 274 :يدايعلا مساأقلا نبا

 .دمحم نب دمحأ - يضاقلا نبا

 .617 :نولجع يضاق نبا

 .537 :ةيشرفق نبا

 .232 :(277) فودكلا نبا
 .342 «201 :كلام نبا
 .258 :نوشحلاملا نبا

 .كرابملا نب دمحم - يواقألا كرابملا نبا
 .475 2.401 2341 «175 :يراسملا ربجم نبا

7 2.520 617. 

 .544 :يدجخا نيا
 2.533 (532 «250 «240 :ديفحلا قوزرم نبا

606 537 4612 616. 

 .دمحم نب دمحم - فيفكلا قوزرم نبا
 .21 :يباحصلا دوعسم نبا

 .دمحأ - ةكولم نبا

 .يدهم نب دمحم - يدهم نبا
 .242 :راجنلا نبا

 .نوراه نب ىلع - دوراه نبا

 .324 :ماشه نبا

 .ميهاربإ < لاله نبا

 .-4 :مامحلا نبا

 .389 :بيهو نبا
 .240 :نيعسايلا نبا

 .584 2542 :سنوي نبا

 .552 2551 :ميهاربإ وبأ
 .-2 :يجارجرلا ميهأربإ وبأ

 .146 :(82) يغوغدلا ميهاربإ وبأ
 .208 :يسويلا دادحلا فسوي نب قاحسإ وبأ
 .241 :يطاشلا قاحسإ وبأ
 .488 :يراصنألا بويأ وبأ
 .594 «123 :يبرعلا نبا ركب وبأ
 172 :(210) يواقألا دمحأ نب ركب وبأ
 .163 :(193) ىلمتلا دمحأ نب ركب وبأ
 .577 2164 :(196) يلوزحلا دمحأ نب ركب وبأ
 .171 :(207) يباوصلا دمحأ نب ركب وبأ
 .-2 :يجاهنصلا راغمأ نب ركب وبأ
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 2173 :(213) يفاطتلا نسحلا نب ركب وبأ
7 2455 456. 

 .405 :يلمتلا ناميلس نب ركب وبأ
 :(212) يلمتلا ىسوم نب يلع نب ركب وبأ
 :(027) يلمتلا يخزيشلا يلع نب ركب وبأ
3 +184 4/4. 

 يفيسرهللا نامعن نب رمع نب ركب وبأ
(180): 145» 388: 506: 596. 

 :(194) يدمثألا يلمتلا رمع نب ركب وبأ
4. 

 .يسيسنألا ىسوم وبأ - ىسيع نب ركب وبأ
 .394 :يناغابلا نامرق نب ركب وبأ

 :(211) يتراردنلا يينكزللا دمحم نب ركب وبأ
173 
 :(218) يطاجملا يئالدلا دمحم نب ركب وبأ
8 345 492. 
 171 :(209) يناتكسلا فس وي نب ركب وبأ

8 319 320 2354 2475 495. 

 .200 :يترغملا فسوي نب ركب وبأ
 .350 :يلود ركب وبأ
 .165 :(197) يفيرسلا ركب وبأ
 :200 «137 2133 84 :يناونشلا ركب وبأ

9 608. 
 .485 2275 :قيدصلا ركب وبأ
 .308 :ةعمج وبأ
 .147 :(183) ىتاتوبلا ةعمج وبأ
 .544 2225 :دوجلا وبأ
 .فسوي - يديلتلا جاجحلا وبأ
 .272 :يدهم نبا جاجحلا وبأ

 .449 :(ركسع نبا دلاو) نسحلا وبأ
 .480 :لولهبأ نبا نسحلا وبأ

 .دمحأ نب يلع - يروهجألا نسحلا وبأ

 .جاحلا يلع - يواصغألا نسحلا وبأ
 .496 :دعحجما نب نسحلا وبأ

 .دمحأ نب يلع - يشيرحلا نسحلا وبأ

 .312 :ينوهرزلا نسحلا وبأ
 .282 :يليورزلا نسحلا وبأ
 4603 2.321 2204 8 :يلذاشلا نسحلا وبأ

8 619. 

 .265 :يرتششلا نسحلا وبأ
 . 5 :يسباقلا نمسمحملا وبأ

 .501 0377 :نيرملا نسحلا وبأ
 .433 :يرصملا نسحلا وبأ

 428 4427 :(يساطولا) ئئيرملا نوسح وبأ
9 565. 

 .280 :279 :يواخخسلا ريخلا وبأ
 .دمحم > نياورلا وبأ

 .ىبحي - يسوسلا ءايركز وبأ
 .دمحم نب نمحرلا دبع < يروحاتلا ديز وبأ
 .دمحم نب نمحرلا دبع < يترنمتلا ديز وبأ
 .نمحرلا دبع - يبلاعثلا ديز وبا

 .58 :يسونسلا ديز وبأ

 .ىبحي نب ميهاربإ - باحسلا وبأ
 .دمحم نب هللا دبع - يشايعلا ملاس وبأ

 .77 6 :نيرملا ليعس وبأ

 .21 : يبرغملا ديعس وبأ

 .421 187 :ماهلس وبأ

 يئارتشملا نمحرلا دبع نب ميهاربإ ةماش وبأ
(199): 2.31 166. 

 .371 6169 «63 :(204) ءاتشلا وبأ
 .روصنم نب يلع - يواكشلا وبأ
 .241 :بلاط وبأ
 .541 :بيطلا وبأ
 .نسحلا ع يتايزلا بيطلا وبأ

 .531 :416 :يننتملا بيطلا وبأ
 .310 :78 :يروسيملا بيطلا وبأ
 .574 :رماع وبأ
 .313 «311 :لالج نبا < سابعلا وبأ
 .دمحم نب دمحأ - رصان نب سابعلا وبأ

 .دمهحأ - يئاجبلا سابعلا وبأ
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 .234 :يناقلخلا سابعلا وبأ

 2365 2337 2285 0 :يبسل ١ مابعلا وبا

48. 

 .617 :فيرشلا سابعلا وبأ

 .0 9 205 0004 ل 7 وبأ

 .يساطولا دمحم نب دمحأ - نئيرملا سابعلا وبأ

 .يزوحأأ -5 يك سيلا | سابعلا وبأ

 .مساقلا يبأ 0

 .راغمأ دمحم - مغصلا راغمأ هلل | دبع وبأ

 . 61 :ةلدرب هللا ثلبع وبأ

 . 11 :يناسحلا هلل ١ دبع وبا

 .دمحم - طايخلا هللا دبع وبأ

 .425 :قاقدلا هللا دبع وبأ
 .20 :نوقدلا هللا دبع وبأ
 .هلل | دبع نب دمحم - ىجارحجرلا هلل | دبع وبأ
 .168 ةيكورزلا ل هلل ١ دبع وبأ
 .هلل| دبع نب دمحم - ينوتيزلا هلل | دبع وبأ

 .68 :فيرشلا هلل | دبع وبأ

 .2 : يمركعلا هللا دبع وبأ

 .33 :راخفلا هلل ١ دبع وبأ
 .337 :يناشلقلا هللا دبع وبأ

 .مساق نب دمحم - يروققلا هللا دبع وبأ

 .3 :يسيقلا هللا دبع وبأ

 .19 :يسلدنألا يس اركلا هللا دبع وبأ
 .-4 :يغارملا هلل دبع وبأ

 .يراوزملا دمحم - - يراوزملا هللا دبع وبأ

 .68 : يبرغملا هلل دبع وبأ

 57 :يرقملا هللا دبع وبأ

 2 :يسانكملا هلل ١ دبع وبأ

 .539 :يريونلا دبع وبأ
 .03 :يلاورزلا كامثع وبأ

 .5 : يئونملا نامثع وبأ
 .87 :يمجعلا دمحأ نب زعلا وبأ
 .1]18 :(223) كايز نب ةهزع وبأ

 2168 :(202) يسانكملا زوزرح يلع وبأ
9 274 2.429 619. 

 :168 :167 :(201) يشكارملا ورمع وبأ
.579 2562 2.430 2349 3334 8 

 .501 :يئاروحلا نارمع وبأ
 .593 9 :يسافلا نارمع وبأ

 .3 :يطمللا دايع وبأ

 .147 :(187) (ىسيع نب ىسوم) ىسيع وبأ

 .169 :(203) يكيرولا سراف مئانغلا وبأ
 .540 :افو نب حتفلا وبأ
 .292 :روصنملا نب سراف وبأ
 .زيزعلا دبع - ىلاتشفلا سراف وبأ
 .493 :يرهوجلا لضفلا وبأ

 .501 :يديلولا دشار لضفلا وبأ

 .27 :قوزرم نب دمحم لضفلا وبأ
 .543 217 :يلاذشملا لضفلا وبأ
 .618 :يدنهلا لضفلا وبأ

 .73 :(يسافلا دمحم دلاو) مساقلا وبأ

 .121 :ناميلس نب دمحأ مساقلا وبأ

 .204 :يناورملا دمحأ مساقلا وبأ
 :(199) يئارتشملا ميهاربإ نب مساقلا وبأ

.401 2.345 0 

 178 59 :يناسغلا ميعنلا يبأ نب مساقلا وبأ
7 
 ينايفسلا ةشوللا نبا دمحأ نب مساقلا وبأ

.182 2181 :)224( 

 .537 2234 :يلزربلا دمحأ نب مساقلا وبأ
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 2179 :يلاتشفلا لوغلا دمحأ نب مساقلا وبأ

18. 

 .171 :يفيسرحلا دمحأ نب مساملا وبأ

 171 :يلازوهلا هو يسد

 .532 :يراجنلا ناوضر نب مساقلا وبأ

 .606 :ةيرسع يبأ نب ريبزلا نب مساقلا وبأ
 2148 :(188) يلاليفلا ديعس نب هساقللا وبأ
3 . 

 :(217) يطانرغلا يرملا ةدوس نب مساقلا وبأ
7 1/58. 

 :(191) يعردلا قازرلا دبع نب مساقلا وبأ

3 162. 

 :(215) ٍقفولخملا دحاولا دبع نب مساقلا وبأ
5 . 

 .531 :ريصعلا نب مساقلا وبأ
 :يناسحلا وجحت نبا يلع نب مساقلا وبأ

6 381 448 557. 

 179 :(219) ينارفإلا يلع نب مساقلا وبأ
(00. 

 يطاشلا مساقلب نب يلع نب مساقلا وبأ
(216): 130» 2160 2177 248. 
 (128 :(190) يتونفتلا رمع نب مساقلا وبأ
0 162 586. 

 يبشلا يدماحلا يزاغلا نب مساقلا وبأ

(195): 04 2259 2.547 548. 

 .5 :ينايفسلا ةشوللا نب مساقلا وبأ

 يضيك فلا رابحلا دبع نب دمحم نب مساقلا وبأ

(222): 180» 2302 2340 2362 456. 

 يعغرهلا رمع نب دمحم نب مساقلا وبأ

 268 «65 :(189) (يزاغلا) يساملجسلا

0 2148 149» 2150 2155 2156 2»157 

 495 2465 2333 2320 2204 «ء170 8

9 620. 

 .175 :(214) يضاقلا نبا دمحم نب مساقلا وبأ

 167 :(200) يرمغلا روصنم نب مساقلا وبأ

.45 

 :(205) يساملجسلا دولوم نب مساقلا وبأ
.1 7/007 06 

 .447 :يلوزحلا ىيحي نب مساقلا وبأ

 . 411 :يراصنألا مساقلا وبأ

 .535 2 :يتردغزاتلا مساقلا وبأ

 .470 :ي 5 . مساقلا وبأ

 .93 :يسلدنألا يصاصخلا مساقلا وبأ
 .8 7 ساقلا بأ
 .179 :(220) يلالمسلا مساقلا وبا
 .-7 :يس ودبعلا مساقلا وبأ

 .235 :يئاجبلا يشبانكلا مساقلا وبأ
 . 5 : يبارملا مساقلا وبأ

 .219 :يناورملا مساقلا وبأ
 .544 :543 2225 :يريونلا مساقلا وبأ
 .241 :بحل وبأ
 .فسوي - يسافلا نساحا وبأ

 .201 :ربلا دبع نبا دمحم وبأ

 .619 2204 :رباج دمحت وبأ

 .31 :يمرضحلا دمحم وبأ

 .هلل ١ دبع < طايخلا دمحم وبأ

 204 كيف ليم وبأ

 .122 :ينابشلا يسوسلا دمحم وبأ

.21 

 .يلع نب رداقلا دبع - رداقلا دبع دمحم وبأ

 .هلل | دبع < يناوزغلا دمحم وبأ

 .4 :دوعسلا حتف دمحم وبأ

 .1 :يعلقلا دمحم وبأ

 .دمحم نب هلل | دبع - ىطبملا دمحم وبأ

 .413 :يتولصيلا دمحم وبأ
 .183 :(226) يسافلا دمحأ نب نيدم وبأ
 .500 «499 220 :يراصنألا بيعش نيدم وبأ
 .614 321(2 :راجنلا بيعش نيدم وبأ
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 نب كلملا دبع - يساملجسلا ناورم وبأ
 .ّيعومجتلا دمحأ

 .نمحرلا دبع نب ىسيع < يناتكسلا يدهم وبأ
 .يدهم نب دمحم < يرارجلا يدهم وبأ
 .147 «121 :(186) ىسوم وبأ
 .503 :يلوزجلا ىليقعبلا ىسوم وبأ

 :(181) (542) يوحنلا يلوزجللا ىسوم وبأ
6 410 593. 

 .163 :(192) يسيسنألا ىسوم وبأ
 .ناوضر - ميعن وبأ
 .147 :(184) رم وبأ

 .48 :ساون وبأ
 .147 :(185) يترنمتلا يداه وبأ

 نب ركب وبأ - يفيسرهلا يومألا ىبحي وبأ

 وب
 .182 :(225) يسيحدلا ىبحي وبا
 .568 :راينلا ىبحي وبأ

 477 ,445 443 «47 «20 :رونلي ىزعي وبأ
9 612. 

 .534 :يواصغألا بوقعي وبأ

 .390 :يوامغألا بوقعي وبأ

 :يسونسلا بوقعي وبأ
 .321 :يروحججرهنلا بوقعي وبا

 .537 2536 535 :ىبألا

 .يلع - يروهحألا
 .38 :(29) رادقا نبا دمحا

 يعردلا يتورحخمتلا ميهاربإ نب دمحأ
(63:)64)» 264 265 66) 267 268 69 

2 7 . 

 .189 :ىلمتلا ميهاربإ نب دمحأ

 353 49 :(44) يترنمتلا ميهاربإ نب دمحأ
09. 
 :(132) يسلدنألا راطعلا ميهازبإ نب دمحأ

8 /527. 

 .120 :(136) يكوتشهملا ميهاربإ نب دمحأ

 ,256 222 :(4) يلوزجلا ركب يبا نب دمحأ
57. 
 .48 :46 :(43) ينارمزلا مساقلا يبأ نب دمحأ
 :يحيبصلا يدرجتملا مساقلا يبأ نب دمحأ

19. 

 :(بحملا نبا) يريونلا مساقلا يبأ نب دمحأ

 للا
 44 :(42) تييفا اباب دما نب دمحا نب دمحا

7 59) 2172 343) 2367 389) 399: 586. 
 .32 :(18) تيقأ رمع نب دمحأ نب دمحأ
 226 :(11) يدابعلا دمحم نب دمحأ نب دمحأ

69. 
 .117 :يسدتلا دمحأ نب دمحأ

 219 218 217 :(3) قورز دمحأ نب دمحأ
5 039 44. 279 204» 2268 270: 2279 
3 2299 2320 2362 389) [41)» 502 

35 2.536 2538 542. 

 .536 :يئاجبلا سيردإ نب دمحأ

 (618 :سابعلا وبأ يفارقلا سيردإ نب دمحأ
619. 
 .308 :بويأ نب دمحأ
 يفيسرحللا دمحم نب مساقلب نب دمحأ

(128): 117. 
 :105 :(113) يفيسرُكلا مساقلب نب دمحأ

7. 
 (71 :(69) يطبغلا يلورزلا عماج نب دمحأ
39. 
 .سابعلا وبأ - بسلا رفعج نب دمحأ

 .39 :(32) ةديح نب دمحأ
 دمحم نب دمحأ - يسافلا جاحلا نب دمحأ

 ا ل
 .نودمح - رابألا نسحلا نب دمحأ

 .73 :(79) يحاحلا نسحلا نب دمحأ
 .194 «41 :(37) يباوصلا نسحلا نب دمحأ
 .244 :يرامغلا نسحلا نب دمحأ
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 .113 :(124) يديزيلا نسحلا نب دمحأ
 .38 :(28) ىلمتلا نييسحح نب دمحأ

 .37 «4 :(26) يزونملا نيسحلا نب دمحأ

 :(92) يناسملتلا يناج رجا نادمح نب دمحأ

2 90. 

 ..3 : يلمرلا ةزمحح نب دمحأ

 .41 :(36) قرطملا هديمت- نب دمحأ

 .396 :80 :(88) ءارضح نب دمحأ
 .243 2242 : يسلدنألا دواد نب دمحأ

 .111 :(120) يدماحلا دواد نب دمحأ

 .37 :(24) ينهحومسلا دواد نب دمحأ

 .352 :(ىكبنتلا) ديعس نب دمحأ

 .57(:56) يخيسيإلا ديعس نب دمحأ
 .587 257 :(58) يلمتلا ديعس نب دمحأ
 .490 :ينونداولا ىلمتلا ديعس نب دمحأ
 .37 :(27) يسيإلا يدماحلا ديعس نب دمحأ
 .+2 :يرومزلا ديعس نب دمحأ

 .77(:73) يلالمسلا يسورعلا ديعس نب دمحأ
 .112(:105) يفيسرهلا ديعس نب دمحأ
 .199 :81 :(90) يدليجملا ديعس نب دمحأ

 .42 :(40) يكوتشهللا ديعس نب دمحأ
 .22 :(5) يك ومسرلا ىحي نب ناميلس نب دمحأ

 2103 :(125) يكومسرلا ناميلس نب دمحأ

4 123 2.144 2.358 2.459 554. 

 لسا يدا يار اق دا

 .395 :رشاع نب دمحأ

 :(81) يشكارملا ديرملا ديمحلا دبع نب دمحأ

5/. 
 .317 :يسافلا راجنلا يبلحلا يحلا دبع نب دمحأ
 .71 :(70) يلالمسلا نمحرلا دبع نب دمحأ
 .69 :فيرشلا نمحرلا دبع نب دمحأ
 يدادهلسملا نمحرلا دبيع نب دحجأ

 49 217 216 215 212 «11 :(2)ئييكر زيتلا

9 190 430 431 4459 623 624. 
 .78 :(85) يساملجسلا قداصلا دبع نب دمحأ

 يلالهملا يساملجسلا زيزعلا دبع نب دمحأ
(127) (134): 4101» 116» 119. 
 .280 :رافغلا دبع نب دمحا

 54 :(84) يوانشلا سودقلا دبع نب دمحأ
27/7 5 

 يكوتشهملا يميهاربإلا هللا دبع نب دمحأ
.103 :)109( 

 :يراغمألا نيسح نب هللا دبع نب دمحأ

.553 1 

.3 

491 4 84 7 
 .56 :(54) يلمتلا هللا دبع نب دمحأ
 :(118) يلاك دلا يبرغلا هللا دبع نب دمحأ

9 . 

 95 :(107) يباوصلا هللا دبع نب دمحأ

.52/7 2.143 2112 2104 2101 

 :(73) يكومسرلا يراوزملا هللا دبع نب دمحأ

2 

 103 :(122) يكوتشملا هللا دبع نب دمحأ
.2 

 يترودشلألا يسيإلا دحاولا دبع نب دمحأ
.72 :)71( 

 .518 :يلالفلا نيسحلا دحاولا دبع نب دمحأ

 .312 :ريزولا يناسغلا باهولا دبع نب دمحأ
 .204 «18 :يمرضحلا ةبقع نب دمحأ
 .490 :يليقعبلا ةبأ ىلع نب دمحأ

 .72 :(74) يليقعبلا دواد نب ىلع نب دمحأ
 يعردلا يحاحلا دواد نب يلع نب دمحأ

.494 2320 270 2.69 48 :)65( 

 .87(:79) يلالمسنلا نارمع نب ىلع نب دمحأ
 (24 :(7) قاقزلا مساق نب يلع نب دمحأ

.556 313 
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 :(60) يكوتشهلا يديعسوبلا ىلع نب دمحأ

9 260 2301 2.302 342. 362» 456. 

 .204 :يحاحلا ىلع نب دمحأ
 .607 :يشنحلا ىلع نب دمحأ
 .95 :(160) يسادملا يسوسلا ىلع نب دمحأ
 :(83) يرومزلا يجاهنصلا ىلع نب دمحأ

0 2195 2312 2.470 598. 

 .71 :(68) يحولصملا ىلع نب دمحأ
 033 232 «14 :(91) روجنملا يلع نب دمحأ
32 [6)» 139» 2190 195 2320 2338 

 401 .«3ذ51 2.350 2.344 0341 2.340 9

 487 2480 2.475 2470 2.456 2.446 ه4

4 16 517.» 2520 554» 2.568 2.598 

7. 

 .8(:24) يكوتشهلا يخارخرلا ىلع نب دمحأ
 .30 :(16) ّيكبنتلا تيقأ رمع نب دمحأ
 .76 275 :(82) فيرشلا ورمع نب دمحأ
 .416 :قورز ىسيع نب دمحأ

 .56 :(56) يك ومس ر لا ىسيع نب دمحأ
 .243 :يسافلا يئاجللا ىسيع نب دمحأ
 .يمودقلا - يمودقلا مسأق نب دمحأ

 .575 :يواوزلا يضاقلا نب دمحأ
 .120 :(135) يطمللا كرابملا نب دمحأ
 57 :14 :(61) يضاقلا نبا دمحم نب دمحأ
61» 2291 343 350)» 2386 518) 571 

8/-. 

 .35(:40) يزونملا ضومشحأ دمحم نب دمحأ
 :(100) يكوتشهلا يزوحأ دمحم نب دمحأ
 2199 2.184 «ء103 89«2 287 «(83 282 ق]آ

0 2206 2.319 2.324 609. 

 16 (9 :(41) يعردلا لافذأ دمحم نب دمحأ

3 244 2289 2310 2380 598. 

 .73 :(76) ررزأ دمحم نب دمحأ
 418 4416 2252 :جرعألا دمحم نب دمحأ
2 

 .111 «110 :(119) ىليقعبلا دمحم نب دمحأ
 .16 :يزونملا دواد نب دمحم نب دمهحأ

 .32 :(19) ىكبنتلا ديعس نب دمحم نب دمحأ
 - لالج نبا نمحرلا دبع نب دمحم نب دمحأ
 .سابعلا وبأ

 وغاز نب نمحرلا دبع نب دمحم نب دمحأ
 .(12 533 7 :يناسملتلا

 يسلدنألا نعم نب هللا دبع نب دمحم نب دمحأ
(104): 276 93. 

 .83 :(94) يكومجرلا ىلع نب دمحم نب دمحأ
 50 :(46) يملاسلا ىلع نب دمحم نب دمحأ
0 598. 

 .360:(طابرلا ليزن) ىسيع نب دمحم نب دمحأ
 يتولصايلا ثراولا دبع نب دمحم نب دمحا

(63): 63. 

 .51(:53) يطانرغلا يسلدنألا دمحم نب دمحأ
 يعردلا رصان نب دمحم نب دمحم نب دمحأ

 ل118 114 «112 «103 2102 (89 قذ :(99)

 2206 2203 2200 .18ق4 2.174 2.143 141

7 2.331 2332 2366 384) [47)» 527 

8 -. 

 .02 :افو دمحم نب دمحم نب دمحأ

 (رغزمأ) يليقعبلا ىزعي نب دمحم نب دمحأ
(76): 73 491. 

 .95(:83) يكومسرلا ىزعي نب دمحم نب دمحأ
 .144 2110 :(119) ىليقعبلا دمحم نب دمحأ

 .161 :(ليجكأ) يديعسوبلا دمحم نب دمحأ
 يناسملتلا يئاجبلا جاحلا دمحم نب دمحأ

(14): 229 544. 
 236 :(23) حياسلا يحاحلا دمحم نب دمحأ
3. 
 :(111) يساملجسلا بيبحلا دمحم نب دمحأ
 .396 ء119 4

 .235 :31 :(17) يسافلا كابحلا دمحم نب دمحأ
 .84 :(98) يدفقألا يجافخملا دمحم نب دمحأ

6 472. 
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 .248 180 :نوقدلا دمحم نب دمحأ
 .298 «71 :(67) يدارهغسلا دمحم نب دمحأ
 .54 :(52) بيحب وب يسلبارطلا دمحم نب دمحأ
 .117 :(129) ّىشكتلا يفيرظلا دمحم نب دمحأ
 (26 :(10) يناسملتلا يدابعلا دمحم نب دمحأ
06 5-7 

 :(108) يلالمسلا يسابعلا دمحم نب دمحأ
8 2.102 2114 527. 

 يسافلا جاحلا نبا يبرعلا دمحم نب دمحأ

(101): 2.91 2359 2.148 498 499) /52. 

 يرهزألا يشادرمادلا يوامعلا دمحم نب دمحأ

(116): 106» 107» 2110 366. 

 .77 :(83) يبلغتلا يسيدرغلا دمحم نب دمحأ
 274 :(80) يرصملا يمينغلا دمحم نب دمحأ

7 4/4 

 .401 2301 :يلاتشفلا دمحم نب دمحأ
 .472 255 «54 :(53) يشاشقلا دمحم نب دمحأ
 .80 :(89) يشكارملا يلولا دمحم نب دمحأ
 .41 :(38) يساملا دمحم نب دمحأ
 :(12) يركز نبا يناسملتلا دمحم نب دمحأ
 .469 2368 2276 «(227ذ 2245 242 228 7

 يعردلا يروكلا يطبارملا دمحم نب دمحأ

(114): 105. 

 .362 :يوانسملا دمحم نب دمحأ
 259 258 «57 :(59) يرقملا دمحم نب دمحأ

9 81)» 6301 309 343 2407 473 

44 02 507. 2.571 608. 

 .112 :(121) يكوتشملا دمحم نب دمحأ

 .113 2112 :(123) يززرولا دمحم نب دمحأ
 444 2429 «422 : يساط ولا دمحم نب دمهحأ

45 553. 619. 621. 

 . 8 :يتالولا دمحم نب دمهحأ

 .92 :(103) ئميلا دمحم نب دمحأ
 .341 294 :(105) يواشلا دوعسم نب دمحأ

 .585 «49 :(45) يلازوهلا دوعسم نب دمحأ
 يرهزألا يردنكسإلا ىفطصم نب دمحأ

(117): 2106 107» 109» 467. 

 .39 238 :(30) ةكولم نب دمحأ

 .604 :يحيحلا روصنم نب دمحأ

 .39 :(31) يدحولا يدهم نب دمحأ
 2:8 23 22 21 :(1) يلوزحللا ىسوم نب دمحأ

 2.123 ق5 .49 .44 243 237 216 2.14 9

4 2.125 2126 2130 137» 163» 2197 

8 2255 2256 2257 2259 2286 2297 

7 374 2382 2.383 430. 431)» 432 

9 [46. 2.462 2476 2.487 2491 503 

7 2.548 2.550 2576 2.597 24623 624. 

 279 :(86) يسلدنألا يبارملا ىسوم نب دمحأ

0. 
 .70 :(66) يجان نب دمحأ
 .283 :راجنلا نب دمحأ
 50 :(47) يلاهتلا ةزمح نب ىيحي نب دمحأ

3. 

 :(6) يسيرشنولا دمحم نب ىيحي نب دمحأ
4 223 160» 2.180 2.190 2412 454 
9 2463 2.469 555») 571) 612. 

 (51 :(49) يسوسلا يترزنيتلا ىيحي نب دمحأ
11 . 

 .369 :يسوسلا يتويتلا ىبحي نب دمحأ
 .386 2.104 :(110) يكومسرلا ىبحي نب دمحأ
 .50 :يطمللا ىبحي نب دمحأ
 56 :(72) (55) يكومسرلا ىزعي نب دمحأ

2 

 .119 :(133) يلالولا بوقعي نب دمحأ
 .9 :يساملجسلا فسوي نب دمهحأ

 . 4 :ينايزلا فىسوي نب دمحأ

 :25 :(9) ينايلملا يدشارلا فسوي نب دمحأ

9 2152 2154 2155 176» 2204 2227 

8 2320 2415 465. 
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 .349 277 52 :(50) يسافلا فسوي نب دمحأ
 .117 :(131) ىلولا فسوي نب دمحأ
 .278 :ئيطنسقلا سنوي نب دمحأ
 .544 229 :يئاجبلا دمحأ
 .62 :(62) يناوطتلا يريبربلا دمحأ
 .331 :يرقبلا دمحأ
 .37 :(25) (نيدلا رون) ناسرخات دمحأ
 .121 :(138) يدنرجلا دمحأ
 .115 :(126) يدلاخلا يرهوجلا دمحأ
 .493 :كابحلا دمحأ

 .272 28 :(13) يسانكملا يثراحلا دمحأ

3 583. 618. 

 .34 :(22) دادحلا دمحأ
 .ءارضح نب دمحأ - ءارضنملا دمحأ
 .دمحم نب دمحأ - يحافنخلا دمحأ

 .92 :(102) ةيوازلا دمحأ
 .318 :يشكارملا ىملاسلا دمحأ
 .9 :ةيل وحس دمحأ

 .50 :(48) يواشلا دمحأ
 .219 :يشيرشلا دمحأ
 :(سانكم نيفد) فيرشلا دمحأ

 .54 :لاقبلا فيرشلا دمحأ

 .581 :يطمللا فيرشلا دمحأ
 .436 :يفيرشلا دمحأ

 .537 :عامشلا دمحأ
 .30 :(15) يضاقلا يشوطرطلا دمحأ
 يملعلا دمهحأ

 .453 :يلبنحلا يحوتفلا دمحأ
 .318 :طارفلا دمحأ
 .202 :يرصقلا دمحأ
 .42 «41 :(39) يزوللا دمحأ
 .412 :يرجاملا دمحأ
 .354 :يبرملا دمحأ
 .307 :ديرملا دمحأ
 .83 :(93) راوزملا دمحأ

 : | ح

 .453 :يريسملا دمحأ

 .روصنملا < روصنملا دمحأ
 .109 «107 «106 :(115) يوارفنلا دمحأ
 .34 :(22) يمجيلا دمحأ

 .218 :مالسلا هيلع سيردإ

 .526 2303 :رهزألا سيردإ
 .120 :(137) يسافلا يقارعلا دمحم نب سيردإ

 .391 :شنفدا
 .318 :يناردنكسإلا
 .ىفطصم نب دمحأ - يردنكسإللا

 :(رهاطلا وبأ) ٍنئيعرلا فسوي نب ليعامسإ
06. 

 .215 :يرعشألا
 .-06 :يرماعلا بهشأ

 .دادقم نب هلل | دبع يسهفقألا

 .280 :نيمرحلا مامإ

 .399 :ىيليلخلا نيدلا مامإ
 :(518) (33) ةيسودبعلا دمحم تنب عناه مأ
09 389. 

 .256 :سيقلا ورما

 .453 :(مامإلا) نيدلا نيمأ

 .يلازوهملا ديعس ع يضاقلا يلازدنألا

 .486 «229 ,208 :ينرقلا سيوأ
 .55 :يحلاصلا دمحأ نب بويأ

 ند

 .دمحأ نب دمحأ - ينادوسلا اياب

 .نيدلا ءالع نب دمحم - يلبابلا

 .445 «202 :يراخبلا
 .127 :يقلبلا ردبلا

 .544 :يسنوتلا ردبلا

 .ىمحي نب دمحم - يقارقلا ردبلا
 .دمحأ نب مساقلا وبأ - يلزربلا
 .4 : يكلاملا باطحلا دمحم نب تاكرب

 ّيشضكو ألا ناميلس نب دمحأ نب ةكرب
(230): 185. 
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 .186 :(231) ّيغزيتلا بويأ نب ةكرب
 .185 :(228) يسدتلا دمحم نب ةكرب
 .نيدلا ميرك - ينومربلا

 .280 :يدنشملقلا ناهربلا
 .دمحم نب ميهاربإ 2:7 يناقللا تاهربلا

 .دلاح نب فسوي - ىطاسبلا

 .532 :يليسبلا
 .273 2185 :(229) يسانكملا يرصب
 .دمحأ نب دمحم - (بقانملا بحاص) ىليقعبلا

 .615 614 :يدمغلا راكب
 .537 :ىلالبلا

 .مساقلا وبأ < يدماحلا يزاغلا نب مساقلب
 مساقلا ا يواوزلا مساقلب

 .مساقلا وبا < يلالفلا مساقلب

 .ةم"الس نب دمحم ت> يرفوببلا

 .574 .536 «287:يريمدلا مارهب
 .412 :(فضيرشلا) يديزوبلا

 .561 :يريصوبلا

 .343 :ينانعوبلا
 .184 :سانكلوب

 ل ب _-

 .433 :(راغمأ هللا دبع وبأ ةحوز) وتات
 .هلل ١ ءاطع نبا - هلل | ءاطع نبا نيدلا جات

 .472 :يكلاملا نيدلا جات
 .619 ,204 :دمحم نيدلا جات
 .152 4 :يروجاتلا

 .مساقلا وبأ -ع يردغزاتلا

 .235 :يتولاتلا
 .ميهاربإ نب دمحم - يئانسلا

 .دمحأ نب دمحم - يبيحجتلا

 .297:ةيلالمسلا دمحم تنب ىزعت

 ,. 5-0 : ينا :تفتلا

 .574 5 :ئئصحلا يقتتلا

 .-9 : يسافلا يقتلا

 .619 204 :يقارعلا ريقفلا نيدلا ىقت

 .ليلحلا دبع نب دمحم - ىسنتلا

 .ميركلا دبع نب دمحم - يتاوتلا
 تن

 .ىسيعوأ نمحرلا دبع < يبلاعنلا

 :(222) يميلطلا يحايرلا فولخم نب رباح

7. 

 .نمحرلا دبع < يريداحلا
 .210 :يناجرجلا

 .471 «470 :بلاط يبأ نب رفعج
 .321 :قداصلا رفعح
 .دمحأ نب دمحم - بالجلا
 .615 :مساقلا نبا نيدلا لالح

 2201 232 1 :يطويسملا نيدلا لالجب

 2507 .غ.453 2.402 2328 كدق18 2280 7

9 545. 

 .ليلحلا دبع - جاحلا نب لولج

 .دادقم نب هللا دبع - يسهفقألا لامجلا

 .03 :يفنحلا نيدلا لامح

 .283 :يملاسلا لامجلا
 .دمحأ نب دمحم - نانجلا

 .557 2407 «321 :دينجلا

 .2 :ي رج وحلا

 .يزوجلا نبا < يزوجلا

 .26 : يمئاحلا

 .161 : يناسحلا جاحلا

 .دمحأ - يثراحلا

 .ليلجلا دبع نب دمحم - ىسنتلا ظفاحلا

 .615 :يدهشملا ظفاحلا

 .دمحم نب دمحأ - كابحلا

 .331 :سيبح

 .58 :جاجحلا

 .192 :(يدعسلا خيشلا نب دمحم) نارحلا

 .306 :يريرحلا
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 .زيرح ركب يبأ نب رمع < زيرح نب ماسحلا
 :(248) يناتكسلا يدلاخلا ميهاربإ نب نسحلا

15 
 .193 :(248) يسوكللا مساقلب نب نسحلا
 .526 2212 :(259) لاحر نب نسحلا

 .196 :(250) يزنهلا ديعس نب نسحلا
 .191 :(239) يلوزجلا هللا دبع نب نسحلا
 2.195 :(249) يعردلا هللا دبع نب نسمحلا
00 598. 

 :(246) يفيسرهلا هللا دبع نب نسحلا

4 490. 

 «(15 ء13 :(238) يلمتلا نامثع نب نسحلا

0 2253 2255 459. 

 .0 : يلع نب نسحلا

 :205 :204 :بلاط يبأ نب ىلع نب نسحلا
4 619. 

 .114 :يلالمسلا دواد نب يلع نب نسحلا

 :(241) يكملا يميجعلا يلع نب نسمحلا
3 360. 

 .198 :(253) يلالمسلا يلع نب نسحلا
 .199 :(254) يلالحلا يلع نب نسحلا

 :(243) يليقعبلا دمحأ نب ورمع نب نسحلا
4 . 
 2191 :(238) يحابصملا ىسيع نب نسحلا
8 604. 

 يدادجسمملا يك رزتلا دمحم نب نسحلا

(2359): 189. 

 .194 :(244) يباوصلا دمحم نب نسحلا

 .195 :(247) يك وتشحهلا دمحم نب نسحلا

 :ناكربأ يدشارلا يليزملا فولخم نب نسحلا
04 2236 2240 244. 

 (81 279 :(258) يسويلا دوعسم نب نسحلا

 2206 2200 «174 «ء143 2119 2114 90

4 306 2310 2325 2335 2354 2361 

493 2.470 2.469 2.400 2398 397 06 

.608 2595 7 

 .194 :(245) يلالمسلا ريدي نب نسحلا
 (بيطلا وبأ) يتايزلا فسوي نب نسحلا
(252): 2198 467. 
 .210 :يرصبلا نسحلا

 .401 «355 «292 :يواردلا نسحلا

 .562 661 : ىفيرسلا نسحلا

 .188 :(234) يلمتلا ميهاربإ نب نيسح
 (127 :(233) يكومجسرلا دواد نسب نيسح
3 2188 224. 

 .197 27 :(251) ّييحرحلا هللا دبع نب نيسح
 .321 2139 :بلاط يبأ نب يلع نب نيبسحلا

 يواشوشلا ةحلط نب يلع نب نيسحلا
(236): 2189 190» 2.224 5/8. 

 :(255) يعردلا رصان نب دمحم نب نيسحلا
3 90. 200. 

 يديعسوبلا ىليبحرشلا دمحم نب نيسحلا

 .528 2203 2161 :(257) يعردلا

 .نمحرلا دبع نب دمحم < ريبكلا باطحلا
 .250 :فقوزرم نبا دمحم تنب ةصفح

 .2 :جالخلا

 .17 :ولولح

 .530 :يدوكملا نمحرلا دبع نب نادمح

 200 .8] :(91) (دمحأ) رابألا نودمح
3 396 403. 

 .76 :لولهبلا يفحاململا نمحرلا دبع نب نودمح

 .203 :(256) يرباحلا نامثع نب نودمح

 .54 :(لوسرلا مع) ةزمح
 .99 :بيبح نب هزمح

 .398 :يشايعلا هلل | دبع نب ةزمح
 .191 :(240) يشك ارملا هللا دبع نب ةزمح
 .دحاولا دبع < يديمحلا

 .260(:260) يكيضحلا تنب ءاوح
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 .4 :هلل | دبع تنب ءاوح

-_- 4 - 

 .31 :(يلع يديس) يجراخلا

 :131 :(2637) يفيسرخلا دمحأ نب دلاح

3. 

 .223 :(262) يليقعبلا مساقلب نب دلاخ
 .31 :يرهزألا هللا دبع نب دلاح

 يفيسر حلا ناميلس نب ىيحي نب دلاح

 ل88 «.163 2148 «.145 «2125 :(261)

261 223» 611. 

 .361 :(لوسرلا ةجوز) ةجيدحخ
 .دمحم نب دمحت :يشرخنلا

 .45 :(دمحم) يناقرخلا
 .ىلع نب دمحم - يسلبارطلا يبورخلا

 .فورحخ نبا - يسنوتلا فورحخ
 .574 :يريحبلا رضح

 2230 «112 :(رصتخملا بحاص) ليلخ

6 2279 2318 2.411 2.540 2.574 584 

5 616. 

 .144 :يناقللا ميهاربإ نب ليلح

 .دمحم - طايخلا
 ا

 .533 :ينادلا

 يناجولا يعغوغدلا معنملا دبع نب دواد

(271): 2226 599. 
 .270(:226) يدماحلا هللا دبع نب دواد
 :(265) يميتشمجلا يلمتلا نامثع نب دواد
4 2260 37/8. 

 .06 : يحاحلا ىلع نب دواد

 .225 :(267) يرهزألا يواتلقلا ىلع نب دواد
 2266 :(266) يليقعبلا ىسيع نب دواد

 يدفألا ىلمتلا قحلا دبع نب دمحم نب دواد

(269): 2190 226. 

 188 :(264) يلنوتلا ىلمتلا دمحم نب دواد

4 546. 

 2227 «(71 :(272) يسدادلا دمحم نب دواد

3 [40. 

 .225 :(268) يلالمسلا دمحم نب دواد

 .204 :(ناميلس وبأ) ىلحابلا دواد

 .84 :ريصبلا دواد

 .8 :(خيشلا) دواد

 .62 :يسافلا ليعامسإ نب سارح
 .دمحم نب دمحأ - نوقدلا

 .2 :(ركب يبأ نب دمحم ) ئيمامدلا

 نب ىيحي ,ميركلا دبع نب دمحم - يريمدلا
 .ميهأربإ
 .545 :ظفاحلا يميدلا

2-0-8 

 .كافع نب دامثع - نيرونلا وذ

 .0 :يرصملا نونلا ود

 - رد

 .592 2387 (356 :ةيودعلا ةعبار
 573 :يغاوزلا عيبرلا
 .424 4423 «228 :(273) شوكلا لاحر
 503 (300 :(تايفولا بحاص) يكومسرلا
7. 

 4.310 2302 2210 3 :(ناطلسلا) ديشرلا

1 402. 

 .مساق نب دمحم < عاصرلا

 :(274) ميعنلا وبأ يونجلا هللا دبع نب ناوضر
 2228 ء183 21/77 217/6 2175 79 .53 9

09 22200 2335 456 2.480 2.487 514. 

5 /17. 

 .137 :يلمرلا

 .ىسوم نب ىبحي - ينوهرلا
 .449 :(ةديسلا) ةنوسير

 زد

 .دمحأ نب دمحأ - قورز
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 .556 :(جاحلا) يتايزلا قورز
 .دحاولا دبع - قاقزلا

 :278 :يرصملا يراصنألا دمحم نب ءايركز

9 2367 453. 

 .250 :يرشختزلا

 شوكلا دوعسم نب هللا دبع تسب ءارهزلا
(276): 231: 428. 

 .فسوي نب دمحأ - يتايزلا
 .137 :يدايزلا

 ..231 :(275) يقلطلا نايز

 .هلل | دبع نب دمحم - ينوتيزلا
 2138 «48 447 .46 .45 :يدعسملا ناديز

58 231 337 3147. 408. 

 .545 :يسافنألا نيزلا
 .283 :يريحبلا نيز

 .284 :يزيتجا نيزلا
 .403 :«313 «91 :يربطلا نيدلا نيز

 .619 «204 :نيوزقلا دمحم نيدلا نيز

 .225 :يريونلا رهاطلا نيز
 .321 :(يفوصلا) نيدباعلا نيز

 .نسحلا يبأ نب دمحم - يركبلا نيدباعلا نيز
 .499 472 :يربطلا نيدباعلا نيز

 .541 :ةدابع نيزلا
 - سا

 .0 :يلحاسلا

 .215 :هراس

 .5/3 25/72 :(744) يسوسلا ةمالس نب لاس

 :318 261 :(741) يروهنسلا دمحم نب ملاس

9 513. 2.570 2.574 608. 

 .324 :يعردلا ملاس

 .ميلس - ينامثعلا ملاس
 .604 :(اجنلا وبأ) يرامغلا لاس

 .8 :ئيدراملا طبس

 .584 4 : يحبسلا

 .258 :لونحس

 .574 2280 :(ريخلا وبأ) يواحخسلا
 .545 2283 :يدابعلا جارسلا
 .دمحم نب ىيحي < جارسلا
 .21 :يطقسلا يرس

 .531] 7 :يىطسلا

 .203 :(مامإلا) دعس

 .619 :(بطقلا) دعس

 .539 «474 274 :يراصنألا ٌةدابع نب دعس
 (136 «135 :(دعسلا) ينازتفتلا نيدلا دعس

0. 
 .490 ]1 :ىلك دإلا كعس

 .578 :(752) وانسمأ ديعس
 .204 :(ينوصلا) ديعس
 يلالمسلا نيسحلا نب ميهاربإ نب ديعس

(759): 586. 

 :(742) ةرودق يرئازجلا ميهاربإ نب ديعس
5 307» 4472: 571. 

 :(751) يسوسلا يلالحلا ميهاربإ نب ديعس
545 7. 

 يئارتشملا يحجارجرلا ركب يبأ نب ديعس

(754): 2.289 2386 2436 2442 579 

0 582 . 604.) 619. 

 .571 2472 257 :(743) يرقملا دمحأ نب ديعس
 .587 :143 :يحوألا نسحلا نب ديعس
 :(748) يلالمسلا يماركلا ناميلس نب ديعس
9 4430 575: 620. 
 .587 :(760) يلمتلا رابحلا دبع نب ديعس
 .105 :يبشلا نامحرلا دبع نب ديعس

 :11 :(749) يحاحلا معنملا دبع نب ديعس
4 43. 49. 273 2.125 126: 259: 4423 
4 453. 2.461 575. 576. 
 .588 :(764) يلمتلا هلل | دبع نب ديعس

 464 :(756) يلالمسلا هللا دبع نب ديعس
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.5585 489 

 .584 2583 :(757) يسابعلا هلل | دبع نب ديعس
 . 102 :يباوصلا هلل | دبع نب ديعس

 :(763) يناولحألا يرامهألا يلع نب ديعس

07 

 :(750) يدماحلا يلوزجلا يلع نب ديعس
.577 2.547 .452 4 

 2160 «50 :(758) يلازوهلا يلع نب ديعس

61 2200 2226 2258 2262 2399 489 

5 584. 

 .2 :ينابقعلا دمحم نب ديعس

 .587 2329 :(761) ىلمتلا بوقعي نب ديعس

 .430 :(نامثع وبأ) يلالمسلا بوعي نب ديعس

 .582 2579 :(553) يغوغدلا يعارلا ديعس
 .583 0582 :(755) يكلاملا حئاسلا ديعس
 .430 :(نامثع وبأ) يسوسلا ديعس
 .619 4204 :يناوزغلا ديعس
 .562 :يلاتشفلا ديعس

 .8 :ينانرهلا كديعس

 .يلع نب نمحرلا دبع < نيقس
 .570 :740(:513) يحارملا دمحأ نب ناطلس
 .475 2320 «305 «202 :يرصملا ناطلس

 .9 :يسرافلا ناملس

 .615 :نامثع نب ميلس
 .152 :(مالسلا هيلع) ناميلس

 .380 :يريحبلا ناميلس

 .536 :يديزوبلا نسحلا نب ناميلس
 .573 :(745) يطاسبلا دلاحخ نب ناميلس

 :(746) يرهاقلا ييريحبلا بيعش نب ناميلس
.-4 

 يك ومس رلا ميهاربإ نب ىزعي نب ناميلس
(747): 114 574. 
 .544 :(يلولا)» يطابنسلا
 .يلع - يروهنسلا

 .220 «194 :يليهسلا
 .اباب دمحا - ينادوسلا

 .597 2.84 223 :هيوبيس

 .135 :ديسلا

 .نيدلا لالحج - يطويسلا
 ب هاج '

 .نسحلا وبأ - ىلذاشلا

 .32] : يشاشلا

 .333 :(مامإلا) يبطاشلا
 .ىلع نب مساقلا وبأ - يبطاشلا

 .0 :يعفاشلا

 يا نإ ىلع » سلباوشلا
 .493 :ىلبشلا
 .522 :يئالدلا ركب يبأ نب يقرشلا

 .219 :يشيرشلا

 .353 :يطانرغلا فيرشلا

 352:32: :قسوي سيربفلا
 .يلع نب دمحم - يبيطشلا

 .589 :(766) يزونملا ىسوم نب بيعش
 .589 :(765) يلاهتلا ىسوم نب بيعش

 .389 :(767) يوارغملا دمحم نب لورمش

 .590 «589 :(768) راحفلا نورقش
 .ميهاربإ نب دمحم - يئانلا سمشلا

 .6166 :يطاسبلا نيدلا سمت

 .545 :يرحوجلا نيدلا سمخ
 .409 ,259 278 :يلمرلا نيدلا سمش
 .453 :يلحاورلا نيدلا سمخ

 .453 :يدونمسلا نيدلا سمخ

 .619 2204 :دمحن نيدلا نس

 .5 :يوابتسلا سمشلا

 .نسحلا نب دمحم - يناقللا سمشلا

 .536 :يندملا سمشلا

 .9 : يعارملا نحمشلا

 .544 3 :ئمشلا
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 .ركب وبأ < يناونشلا
 .545 :عطقألا نبا باهشلا
 .608 2305 :يدنفألا باهشلا
 .318 2109 2107 «21 :ينالطسقلا باهشلا
 .دمحأ - يجافخلا نيدلا باهش

 .545 :يقريصلا باهشلا

 .نسح نب ميهاربإ - يروزرهشلا
 .77 :يدعسلا روصنملا نب خيشلا

 0-2-0 ص حم

 .427 : ينامك لا اشاب حلاص

 .391 :(520) يواوزلا دمحم نب حلاص

 :(522) يساملجسلا يطمللا دمحم نب حلاص

.393 2392 2119 05 

 .390 :(519) سولدناو نب حلاص
 .384 :يقرشلا حلاص
 .392 :(521) :يسافلا حلاص
 .78 :يدنحلا هللا حور نب هلل ةغبص

 .600 :يديعصلا
 .443 :يليهسلا ريغصلا

 .478 :(راينملا نبا) ريغصلا
 .سنوي نب دمحأ - يشاشقلا نيدلا يفص

 , .354 :لساع نب جاهنص
 .هلل ١ دبع نب دمحأ - يباوصلا

 - ضد

 .403 :ريرضلا
 ا

 .35 :دايز نب قراط

 .544 «541 540 :يريونلا دمحم نب رهاطلا
 .220 :يناربطلا

 .308 :يرئازجلا ينانعوبلا دمحأ نب بيطلا
 .361 :يرداقلا مالسلا دبع نب بيطلا

 .361 :يسافلا رداقلا دبع نب هامحم نب بيطلا

 .449 «448 :(581) ةينسحلا دمحأ تنب ةشئاع

 .202 :ةيعردلا دمحم تنب ةشئاع

 .396 :(525) ةيسانكملا ةيودعلا ةشئاع
 .540 0318 :نيزلا ةدابع
 .137 :(ةفيلخلا) يسابعلا
 110 «107 :(680) يناقرزلا ىقابلا ديع
4 2360 2469 2.498 512. 

 :(566) يلمتلا ريغصلا ميهاربإ نب رابخا دبع
8 2.188 2260 2378 431. 

 2188 :(653) يلمتلا دلي نب رابجلا دبع

431 503.) /587. 

 .432 :(569) يسوكللا يترنمتلا رابحلا دبع
 2372 :(665) (لالج يديس) ليلجلا دبع

3 512. 

 524 :(683) يرصملا ئئيرطلا داوجلا دبع
5. 

 00 :يناتكسلا يدومصملا دمحأ نب قحلا دبع

 .540 :(709) تارفلا نبا نيسحلا نب قحلا دبع
 7 :يجيلزلا قحلا دبع

 .86 :ئيرملا قحلا| دبع

 .517 :يغوغدلا نيساي نب قلاخلا دبع

 .545 :مئادلا دبع
 .161 :يئالدبلا نمحرلا دبع

 :يكوتشهلا كروي نب ميهاربإ نب نمر لا دبع
4. 

 ,493 :(728) يسافلا ميهاربإ نب نمحرلا دبع
4--. 

 .145 :يلمتلا ركب يبأ نب نمحرلا دبع
 يضاقلا نب مساقلا يبأ نب نمحرلا دبع
 .302 «292 2100 2.99 «82 :(259) يسافلا

3 312 2340 2.396 2.400 2.403 507. 

 .502 :ينانملا ليعامسإ نب نمحرلا دبع
 .192 :ينارمعلا ةدوت نب نمحرلا دبع

 :(533) يناحجولا نسحلا نب نمحرلا دبع
11 327 403. 

 .575 :يماركلا ديعس نب نمحرلا دبع
 يلالمسلا يماركلا ناميلس نب نمحرلا دبع
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(560): 4430 575. 
 :(530) يسافلا رداقلا دبع نب نمحرلا دبع

81 282 2.301 2304 2344 356» 2360 

4 402. 

 :(704) يركبلا ثراولا دبع نب نمر لا دبع
5-. 

 2345 :يلاليفلا دحاولا دبع نب نمحرلا دبع

401. 

 .489 :ىيليقعبلا ةديبع نب نمحرلا دبع

 2376 :(651) يلوزحلا نافع نب نمحرلا دبع
501. 

 .41 :يروهجألا ىلع نب نمحرلا دبع
 يدوكملا حلاص نب يلع نب نمحرلا دبع
(695): 4529 534. 
 يتاححلتلا يدماحلا يلع نب نمحرلا دبع

 547 2.353 2297 «257 :(721) يسسيإلا

48 7 55. 

 .408 :(540) يرايخلا يلع نب نمحرلا دبع

06. 

 ينايفسلا نيقس يلع نب نمحرلا دبع

 .517 2229(2 4 :يمصاعلا

 فاخني ال نم يلع نب نمح رلا دبع
 .408 :286 :161 :(539) يساملجسلا
 2257 :(534) ىليقعبلا ورمع نب نمحرلا دبع

509 2.404 2.405 489. 

 .403 :(532) يك ومم"رلا ىسيع نب نمحرلا دبع
 نبا يملاعلا فيرشلا ىسيع نب نمحرلا دبع
 .563 2449 :(733) وسير

 :(702) ينومرقلا مساقلا نب نمحرلا دبع
5. 

 دبع - يساملجسلا فاخي ال نم نمحرلا دبع

 . يلع نب نمحرلا
 :(696) نودلحخ نبا دمحم نب نمحرلا ديع

3 2.530 2536 616. 

 :(527) داقولا نبا دمحم نب نمحرلا دبع
7 259. 

 2280 «41 :يروجاتلا دمحم نب نمحرلا دبع

2. 
 .405 :(535) يتاغلدلا دمحم نب نمحرلا دبع

 (ديز وبأ) يترنمتلا دمحم نب نمحرلا دبع
(528): 7 42. 45. 145» 2.147 2207 383 

4 2399 2.400 410. 2.456 2469 548. 

 يرئازجلا يلاعثلا دمحم نب نمحرلا دبع

(705): 17» 2213 2235 2243 2.246 308 

47/1 526. 

 :(698) يريداححلا دمحم نب نمحرلا دبع
3 543. 

 .403 :(531) يدماحلا دمحم نب نمحرلا دبع
 وبأ يناسملتلا فيرشلا دمحم نب نمحرلا دبع

 .533 2532 :(697) ىحي
 259 :(538) يسافلا دمحم نب نمحرلا دبع

2 2302 355» 406 2.407 2466 506 

3 561 363. 

 :(565) يدادهسملا ىسوم نب نمحرلا دبع

431. 

 .618 501 :(سايلا و) يجارجرلا نمحرأا ذيع

 .534 :(700) يعقرلا نمحرلا دبع

 :(544) (ياسو يديس) يدنرلا نمحرلا دبع
0. 

 .321 :ئيسحلا راطعلا نمحرلا دبع

 .534 :(699) يسلبارطلا ينايرغلا نمحرلا دبع
 .0 :ينوباقلا نمحرلا دبع

 .534 :(701) يناواكلا نمحرلا دبع
 :231 252 :(574) بوذحملا نمحرلا دبع
3 2426 2434 436» 2.441 475 482 

4 4.600 24601 24602 24603 4604» 605. 

 .535 :(703) يسنوتلا يلودحملا نمحرلا دبع

 .619 2204 :يتايزلا يندملا نمحرلا دبع
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 .460 :(دئاق) يديرملا نمحرلا دبع
 .536 :يسيلغولا نمحرلا دبع
 499 :(650) يلوزجلا دمحم وبأ قازرلا دبع
0 501. 

 (91 :(673) يناقللا ميهاربإ نب مالسلا دبع
0 2.499 519. 

 يسمافلا سوسسجج لودصح نب مالسلا ديع

(684): 2358 525. 

 يرعزلا يقرشلا دمحم نب مالسلا دبع
 .519 )672(: 80, ١182

 يرداقلا بيطلا دمحم نب مالسلا دبع

(649): 2.51 2.361 2370 499. 

 (355 2321 .28 :شيشم نب مالسلا ديع

02 564. 618. 

 .518 :(671) يرباجلا رصان نب مالسلا دبع

 .572 :يوارجلا لاحمو نب مالسلا دبع

 .410 :(545) يترنمتلا مالسلا دبع
 .0 :جلعلا مالسلا دبع

 يك ومجرلا مساقلب نب دمحم نب حيمسلا دبع
 .432 :(568) ئيتاغتلا

 .501 :نابصلا قداصلا دبع

 .283 :يدزألا زيزعلا دبع

 .506 :(662) يسيإلا زيزعلا دبع
 .286 :لاله نب ميهاربإ نب زيزعلا دبع

 :(656) يكومسرلا ركب يبأ نب زيزعلا دبع
4. 

 يسافلا يتايزلا بيطلا يبأ نب زيزعلا دبع

(668): 292» 513. 
 .505 :(657) يسوكللا نسحلا نب زيزعلا دبع
 :(570) عابتلا رارحلا قحلا دبع نب زيزعلا دبع
9 210 2.48 2191 192) 2,262 2264 2.339 

 433 2.432 2.423 2421 2.420 ل17 6

3 492 497. 2550 2.567 2568 575 

.623 )621 )618 ».604 2.591 583 09 

 7/8 :ميلحلا دبع نب زيزعلا دبع

 سراف وبأ يبلالفلا نمحرلا دبع نب زيزعلا دبع
(674): 207: 520. 
 سراف وبأ يمزمزلا يلع نب زيزعلا دبع
(677: 521. 
 .520 :(675) يلالفلا ىلع نب زيزعلا دبع
 :سراف وبأ يلاتشملا دمحم نب زيزعلا دبع

5 178. 

 غابدلا فيرشلا دوعسم نب زيزعلا دبع
(685): 525. 
 .386 :يحرتلا زيزعلا دبع
 .4 :يناقلخلا زيزعلا دبع

 .207 :(656) يك ومجرلا زيزعلا دبع

 .520 :(676) ينارمزلا زيزعلا دبع
 .280 :(زعلا) يدهفلا زيزعلا دبع
 416 2263 :(572) ئيطمسقلا زيزعلا دبع
4. 

 .538 :(706) يسافلا يلغايرولا زيزعلا دبع

 .20 :يصومقلا رافغلا دبع

 .375 :فسوي نب روفغلا دبع

 :نيدلا يفت نب يريمدلا دمحأ نب غلا دبع

7 545. 

 .545 :يمشيهلا غلا دبع

 :(707) يدعسلا مساقلا يبأ نب رداقلا دبع

09. 

 .545 :يريمدلا دمحأ نب رداقلا دبع

 .545 :نيزلا نابعش نب رداقلا دبع

 :(708) يركبلا نمحرلا دبع نب رداقلا دبع
09-. 

 91 :81 :(603) يسافلا ىلع نب رداقلا دبع
8 2.119 2.120 2121 2200 2.303 304 

5 2307 2.346 2.358 2360 396 466 

5 2488 498. 2.506 2.521 2.526 609. 

 2.192 :يدعسلا خيشلا دمحم نب رداقلا دبع
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3-. 

 .499 9 :ىلاليجلا رداقلا دبع

 .013 :يىل واشلا رداقلا دبع

 .453 :ينارعشلا رداقلا دبع

 .-0 ف رداقلا دبع

 .421 :ينايفسلا يسدابلا ريبكلا دبع
 .526 :(688) ئيغرسلا ريبكلا دبع
 .505 :(660) ىلمتلا ميهاربإ نب ميركلا دبع
 .404 :يليقعبلا نمحرلا دبع نب ميركلا دبع
 .184 :يغدتلا ىلع نب ميركلا دبع

 (حالفلا) يحاحلا رمع نب ميركلا دبع
(571): 2168 2262 2423 2424 427 

3 5350. 

 .522 :(681) نوكفلا دمحم نب ميركلا دبع
 . 161 : ىبمعلا ميركلا دبع

 .93 :يوانربلا هللا دبع

 .431 :(564) يسيإلا ميهاربإ نب هلل | دبع
 :(596) يليقإلا يلمتلا ميهاربإ نب هللا دبع

4. 

 .25 :يطايخلا ميهاربإ نب هللا دبع
 ّيدسيفحختل تلا ىلالمسلا ميهاربإ نب هللا دبع

(599): 464. 

 يسابعلا يلالمسلا ميهاربإ نب هللا دبع
(597): 464. 

 . 141 :يفيسرهخلا ميهاربإ نب هلل ا دبع

 .465 :(601) يسوكللا ميهاربإ نب هلل ١ دبع
 يويمدجلا يلوزجلا ركب يبأ نب هللا دبع
(645): 6. 
 يىلالمسلا ورمع جاحلا نب دمحأ نب هللا دبع

(594): 463. 

 يناتكسلا نسحلا نب دمحأ نب هللا دبع

 144 :103 2102 :(692) يتمدخوولا
06 /27. 

 وبأ يسالسلا نسحلا نب دمحأ نب هللا دبع

 .492 347 2345 :(641) لوسح

 :(550) يرومزلا ديعس نب دمحأ نب هللا دبع
2. 

 :ئيراهظتلا هللا دبع نب دمحأ نب هللا دبع

4. 

 .9 :ةلدرب دمحم نب دمحأ نب هلل | دبع

 يك رزينلا يدادهحسملا دمحأ نب هللا دع

(559): 0. 
 .430 :(561) يريرسلا بويأ نب هللا دبع
 .383 :دلاحت جاحلا نب هلل ١ دبع

 49 :(727) ّيحولصمتا نوسسح- ني هللا دبع

 .605 2.590 2.579 552 ءذذ]1 41 9

 :(643) يعردلا يقرلا نيسح نب هللا دبع
3 264 265 266 67) 268 2202 2204 

09 320 2386 387 2478 494. 

 نب هللا دبع - يسالسلا نوسح نب هلل | دبع

 .دمحأ

 .535 2133 :دمح نب هللا دبع
 :(584) يناجولا يغ ءوغدلا دواد نب هلل ١ دبع

2 3 

 339 :(556) يعبسوبلا يساس نب هللا دبع
06 2428 604. 

 2:87 :(693) يرصبلا حلاس نب هللا دبع

8 529. 

 ينحلومسلا يلاهتلا ديعس نب هللادبع
(600): 2364 464 623. 
 .405 :(536) يساملا ديعس نب هلل | دبع
 :(592) يحاحلا ينانملا ديعس نب هللا دبع

59 129 196 2324 2342 2453 459 

002) 03 6 5908. 

 .ىلع نب هلل | دبع < رهاط نب هللا دبع

 .504 :(655) يسماغدلا مطمط نب هللا دبع
 .494 :(642) ينامثعلا قازرلا دبع نب هلل | دبع

 يسافلا يلحايرولا دحاولا دبع نب هلل ١ دبع
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(549) (551): 412 413. 
 .410 :(546) نامثع نب هللا دبع
 يزونملا يرازوشلا نامثع نب هللادبع
(639): 491. 
 .49 :يلالمسلا هزمحح نب يلع نب هللا دبع

 يساملجسلا رهاط نب يلع نب هللا دبع
 2139 281 259 .33 :(590) يجاهنصلا

5 318 2320 2455 4/74. 

 يكومسر لا هللا دبع نب ىلع نب هللا دبع
(640): 492. 

 :(638) يترنمتلا دمحم نب يلع نب هللا دبع
401 . 

 .368 :تيقأ دمحم نب رمع نب هلل | دبع
 :(588) (554) يرغضملا رمع نب هللا دبع
2 2.416 4434 454. 

 :(637) (585) ٍئيطسملا ورمع نب هللا دبع
3 491. 

 020 :(591) يواقألا كرايملا نب هللا دبع
5 2207 2399 2.404 2456 457.» 459 

5+ 599. 

 يفيسرهلا ديز يبأ نب دمحم نب هللا دبع

(593): 463. 
 :(598) يلالمسلا دمحأ نب دمحم نب هللا دبع
04 4. 

 يعرمسلا دوعسم نب دمحن نب هللا دبع

(589): 4454 455. 

 يسودبعلا ىسوم نب دمحم نب هللا دبع
(548): 2.380 411. 412. 413» 415. 

 .209 :رصان نب دمحم نب هللا دبع
 يحجاهنصلا ندعسو نب دمحم نب هللا دبع

(644): 496. 

 :(96) يك ومر لا ىزعي نب دمحم ني هللا دبع
2.33 

 .533 :يناسملتلا دمحم نب هلل | دبع

 .490 :يخيضحلا دمحم نب هلل | دبع

 :(526) ملاس وبأ يشايعلا دمحم نب 00

 «غ172 2141 2137 2135 2132 87(2 283 1

0 301 2.2305 2.308 2310 2348 349 

0 2380 2396 397 2398 [247 475 

9 524. 

 .394 :(524) يشايعلا دمحم نب هللا دبع
 226 «25 :(731) يطبملا دمحب نب هللا دبع

65 2273 2277 381 2.425 2426 448 

2 [46 2463 492. 2.556 2557 2558 

59 05 5 

 .47 :شوكلا دوعسم نب هللا دبع
 (318 :(547) يسهفقألا دادقم نب هللا دبع
411 536 616. 
 :654) يروهاللا هلل ا دعس النم نب هلل | دبع

3-. 

 .394 :(523) يلوزجلا ىسوم نب هللا دبع
 2285 :(541) يلوزجلا نيساي نب هلل | دبع

49 594. 

 .526 :(691) يلالحلا كروبي نب هلل | دبع
 .463 :(595) يلمتلا ىبحي نب هللا دبع
 .430 :(562) يريرسلا ىيحي نب هللا دبع
 رشدم نيفد) يلالمسلا بوقعي نب هللا دبع
 .429 0153 :(558) (هللا ديبع
 (73 636(:272) يلالمسلا بوقعي نب هللا دبع
 327 2326 «(325 315 2.198 ء14] 4

 .5387 505(2 .489 .485 0 ءدذإ 4

 .563 :جاعبلا ه هلل | دبع

 .510 :يدواتلا هلل ١ دع

 .415 :(522) يرباجلا هل ١ دبع

 .406 ؛405 :(537) ماجحلا هللا دبع
 .512 :دادحلا هللا دبع

 .441 415 225 :(553) طايخلا هللا دبع
 . 15 :يميلدلا هللا درع

 .336 :يرشوندلا هلل ا دبع
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 .496 :ينونصعلا هللا دبع
 .496 :يرامغلا هلل ١ دبع

 (2257 «256 2254 2165 25 :بلاغلا هللا دبع
059 2 4 2275 2.450 2.459 511. 

 249 «47 (35 :(555) يناوزغلا هللادبع
9 2228 2230 2249 2273 2.415 417 

8 4419 2.420 2.421 423. 2.424 426 

7 433 2434 2.448 449 2.451 492 

 604 2562 «561 «556 «555 «552 ثذ]ا

8 4622 623. 

 556 :(735) يسلدنألا يلطسقلا هللا دبع
5. 

 .574 :يناروكلا ه هلل | دبع
 .427 :(557) شوكلا هل | دبع
 48 :مولظملا هللا دبع

 :(664) يسميدابلا مسافقلا ىأ نبب ديلا دبع

8 510. 

0 09. 

 .505 :(661) ينارفإلا دمحأ نب كلملا دبع
 .-4 :خيشلا ن .ب كلملا دبع

 .نيمرحلا مامإ - ىيوجلا هللا دبع نب كللل دبع

 .398 :ناورم نب كلملا دبع

 2142 2.647 :(347) يعومجتلا كلملا دبع

5 498. 

 (563) يك ومس رلا عساولا دبع نب معنملا دبع
(724): 431: 549. 
 06 :يحاحلا معنملا دبع

 .491 :ينايدلا يناشغإلا نموملا دبع
 .567(:431) يناتكسلا دمحم نب نموملا دبع
 .545 :يد ا رونلا دبع

 318 :يساملجسلا هللا دبع نب يداهفلا دبع

401. 

 يراصنألا رشاع نبا دمحأ نب دحاولا دبع
(667): 59: 62 81» 2301 302 2309 318 
6 340 0343 347 0394 2395 466 
7 512. 

 .505 :(659) يلاهتلا دمحأ نب دحاولا دبع
 2:52 :(669) يديمحلا دمحأ نب دحاولا دبع

8 2.302 2.470 2.475 2.509 514) 515. 

0 2578 598. 

 يلالفلا فيرشلا دمحأ نب دحاولا دبع

(670): 263» 517. 

 :(687) يجاهنصلا نسسححلا نب دحاولا دبع

25 
 :(719) يخارشحرلا نيسحلا نب دحاولا دبع

6. 
 .3 :يصفحلا رمع نب دحاولا دبع

 .61] 4 :يسورعلا ةحلط نب دحاولا دبع

 44 :(578) قاقزلا دمحم نب دحاولا دبع

46 493. 

 .156 :يزواجلا دحاولا دبع

 .512 :(666) دادحلا يواردلا دحاولا دبع

 .537 :ينايرغلا دحاولا دبع

 234 ؛23 :(577) يسيرشنولا دحاولا دبع
7 51 429 443 444 2.445 493 

45 555» 2.566 600. 

 :(730) يتولصيلا هللا دبع نب ثراولا دبع
2 2339 2.421 4422 2,424 448 555. 

 .522 :(679) عساولا دبع

 :(658) يليقعبلا مساقلب نب عساولا دبع
5. 

 يطمللا يريرسألا دمحم نب عساولا دبع

(686): 525. 
 .521 :(678) يسافلا يبرعلا نب باهولا دبع
 .391 :يزاغلا نب باهولا دبع
 224 :(578) قاقزلا دمحم نب باهولا دبع

4 2429 2.446 515» 2.554 2.555 2.559 

06 2568 2.571 2.577 24600 607. 

 .362 :يديمحلا باهولا دبع
 453 2172 :(587) ينارعشلا باهولا دبع

4. 
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 .دمحم نب هلل دبع < يس ودبعلا

 .353 2344 ,146 :نافع نب نامثع
 .465 :(603) يسويلا يلع نب نامثع
 .451 448 .447 :(580) يناوزغلا لاجع
2. 
 ./4 :(دمحأ نون دمحأ) يمجعلا

 .103 :يشكارملا ينرفيلا مساقلا يبأ نب ىبرعلا
 42 :(604) يسافلا نساحخلا يبأ نب يبرعلا
77 79 180» 2187 2302 2307 2318 

9 347 2350 2.403 2.466 2507 513. 

0 608. 

 .83 :(648) يسلدنألا ةلدرب دمحأ نب يبرعلا
5 2358 361 498. 

 .39 8 :ينامك رلا جورع

 .421 :(دئاق) يس ورعلا

 . يبيجتلا دمحأ نب دمحت - ىمالملا رزوزع

 .513 :يرعلا

 .06 :ماصعلا

 .532 :دضعلا

 . 4 : يم ركعلا

 .4 :ئصحلا ءالعلا

 .نمحرلا دبع نب ميهاربإ < يمقلعلا
 .617 (574 2279 02 :يملعلا

 .65 :يعردلا راجنلا يراصنألا ميهاربإ نب يلع
 .483 :(621) يليقعبلا ميهاربإ نب يلع
 .345 «48 :(737) يديزوبلا ميهاربإ نب يلع
3 424 2.427 567. 

 .473 :(608) يلمتلا ىيحرتلا ركب يبأ نب ىلع
 .145 :ىلمتلا ركب يبأ نب يلع
 .353 2321 :بلاط يبأ نب ىلع

 ةدجس وبأ يئارتشملا مساقلا يبأ نب يلع
(738): 4552 568. 
 2107 :(605) يروهجحألا دمحأ نب ىلع
7 2283 2284 2318 2322 2328 2.350 

6 467 2.468 472 2474 2.475 513. 

2 608. 
 .543 :(715) يسنتلا دمحم نب دمحأ نب يلع
 :(626) يكومسرلا دمحم نب دمحأ نب يلع
8 2226 2327 2.470 484. 

 .483 :(622) ىسوم نب دمحأ نب ىلع
 50 :(726) يترنمتلا ينايحلا دمحأ نب يلع
0. 
 :(689) يسافلا يشيرحلا دمحأ نب يلع
0 121.» 526. 
 .488 :(634) يرصرصلا دمحأ نب ىلع
 435 :(راودلا) يجاهنصلا دمحأ نب يلع
8 439. 

 .486 :(630) يسينرملا دواد نب ىلع

 .566 :(نسحلا وبأ) دشار نب يلع
 .480 «385 :(615) قزر نب ىلع

 .507 :نسحلا وبأ ريبزلا نب ىلع
 .483 2405 :(620) يلمتلا ناميلس نب يلع
 :(718) يمليدلا نيدلا رون ناميلس نب ىلع
6. 

 دفع نب ىلع < يسلدلالا حام ني نع
 .207 :سابعلا نب يلع
 .542 :(713) يسافنألا نمحرلا دبع نب يلع

 يعردلا دمحأ نب نمحرلا دبع نب يلع
(612): 476. 
 :(579) يساملجسلا زيزعلا دبع نب يلع

 .4ج 7 8

 .485 :(628) نيسح نب هللا دبع نب ىلع
 69 :(602) يساملجسلا هللا دبع نب ىلع
0 151.» 155» 157» 159» 204. 2.320 
5. 
 2207 :(625) يلالمسلا هللا دبع نب يلع

4. 
 0127 :(716) يروهنسلا هللا دبع نب ىلع
 570 545 قى 543 2282 2279 8
267 
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 .483 :(623) يسدتلا كلملا دبع نب ىلع
 يساملجسلا يراصنألا دحاولا دبع نب ىلع

(609): 471 4472 474. 
 :(732) يثوريملا يواشلا نامثع نب ىلع

4 2.448 2.561 562. 

 .536 :يتالكملا نامثع نب ىلع
 .9 :يسويلا نامثع نب ىلع
 2.202 .91 :(610) يسلماربشلا ىلع نب ىلع

7 313 2320 2403 2.474 499. 
 .487 :(632) يئوطبلا رمع نب ىلع
 .3 : يسانكملا رمع نب ىلع

 .408 7 :يسالسسلا نارمع نب ىلع

 :(734) لدوسير نبا يملعلا ىسيع نب يلع

8 2.449 565. 

 .568 :(739) قاقزلا مساق نب ىلع
 .536 :دمحم نب ىلع
 يسدادلا مسماقلا يبأ نب دمحم نب ىلع

(613): 479. 
 .201 :يلكرفلا روبج نب دمحم نب ىلع
 :(618) يفيسرهخلا دواد نب دمحم نب ىلع

2 
 :(627) يدماحلا ديعس نب دمحم نب ىلع

3 485. 

 :(646) يسلدنألا حلاص نب دمحم نب يلع
7 2.420 497. 

 يدماحلا زيزعلا دبع نب دمحت نب ىلع
 .452 :(582) يسيإلا
 :(624) يلمتلا دحاولا دبع نب دمحم نب ىلع

3. 
 :يعردلا رصان نب دمحم نب دمحم نب ىلع

02. 

 .541 :(712)افو دمحم نب دمحم نب ىلع

 يحجاهنصلا ندعسيو نب دمحم نب يلع
(583): 452. 

 .476 «2207 ,72 :ةعيمد وبأ دمحم نب ىلع
5. 
 .529 :(694) يمسنتلا دمحم نب ىلع

 .127 :(715) يسنتلا دمحم نب ىلع

 :(635) يتورهمتلا يلوزحلا دمحم نب يلع
4 488. 

 .486 :(631) يمظايشلا يئراحلا دمحم نب ىلع

 .547 :(720) يدماحلا دمحم نب ىلع

 .487 :(633) يراكعلا دمحم نب ىلع
 .544 :(717) ٍقونملا دمحم نب ىلع

 :(614) يعرمدلا يجاادهلا دمحم نب يلع

4 479. 

 يواكشلا وبأ يديزيلا روصنم نب يلع
(616): 481. 486. 493. 606. 

 .543 :(714) يسانكملا نونم نب ىلع
 3357 : يئاجبلا ىسوم نب ىلع

 .621 :بيصخ وبأ يطلخلا ىسوم نب ىلع

 :(736) يئيسسحلا فيرشلا نوميم نب يلع

5 566. 

 ,248 .44 :(729) يرغطملا نوراه نب ىلع
0 51 444 2.445 2.446 2447 454 

3 554 2.555 /577. 

 .204 :افو نب ىلع

 .482 :(617) يترنمتلا نيساي نب ىلع

 .486 :(629) يسيألا ىسحي نب ىلع
 :(619) ّيسيفختلا يلالمسلا ىزعي نب يلع

3. 

 .320 :90 :يعردلا فسوي نب ىلع

 .475 :(611) يسافلا فسوي نب ىلع
 .134 :راطيبلا ىلع

 وأ يواصغألا لاقبلا نبا جاحلا يلع

 .557 4448 20381 :(يوازغألا)
 .606 :دادحلا ىلع

 .6 :يشنحلا ىلع
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 .321 :ىضرلا ىلع

 .202 :يرتعزلا ىلع

 .570 .409:يدايزلا ىلع

 .6 :يلشلا ىلع

 .526 :(690) يدادشلا ىلع

 .قزر نب يلع - هز رو ىلع
 .دمحم نب دمحا  يوامعلا

 .215 :نيصح نب نارمع

 .451 :رازحلا ئيسحلا هللا دبع نب نارمع

 .438 :يتاناحلا ىسوم نب نارمع
 541 :(711) زيرح نب ركب ىبأ نب رمع

611. 
 .163 :يعردلا مساقلا يبأ نب رمع
 2337 2275 «2237 (41 :باطخملا نب رمع
03 2485 621. 

 .246 :باهولا دبع نب رمع

 .524 523 :(682) يسافلا هلل | دبع نب رمع
 8 :ينوركفلا ىلع نب رمع

 .0 :يملعلا فيرشلا ىسيع نب رمع

 .442 :(576) ئيصحلا كرابم نب رمع
 .7 :يناشلقلا دمحم نب رمع

 .406 2340 :(575) ينوهرزلا باطخلا رمع

6 4437 2441 442. 
 .543 2535 :534 :صفح وبأ يحارجرلا رمع
 .439 2.434 :(573) يفيرسلا حاوللا رمع

 .270 :صفح وبأ يلجايرولا رمع
 .723(:549) يليقعبلا ءايركز نب دمحأ نب ورمع
 .502 (371 :(652) يديداملا نوراه نب ورمع
 .549 2325 :(722) يلالمسلا ىزعي نب ورمع
 .87 :(دواد نب دمحم) ينانعلا

 .618 :يودبلا سونع

 .549 ,461 :(725) يسوسلا هلل | دبع نب دايع
 407 2.337 ,(84 1 :(يضاقلا) ضايع

7 518. 

 414 2220 «219 ,218 :مالسلا هيلع ىسيع
8. 

 .555 0 :يساوملا دمحأ نب ىسيع

 .481 :يناثلا سيردإ نب ىسيع

 .410 :(543) يزونملا حلاص نب ىسيع

 يدهم وبأ يناتكسلا نمحرلا دبع نب ىسيع
(606): 214 50)» 2118 139» 190» 2200 

7 316 2318 2327 2354 2399 469 

0 485 489. 

 - يلوزجلا تحبلي نب زيزعلا دبع نب ىسيع
 .يلوزحلا ىسوم وبأ
 :(710) يدومصملا يماتكلا لالع نب ىسيع
4 535 2.540 543. 

 43 :ىليك وبلا ىلع نب ,ىسيع

 .349 :ةزعم وبا يتاسملتلا دمحم نب ىسيع

 :(607) يرضفعجلا يبلاعثلا دمحم نب ىسيع
6 2.470 2471 472. 

 .453 :(586) ينابشلا ىسيع
 .-7 :ئيربغلا ىسيع

 .535 :يوارغملا ىسيع

 -غ |

 .دمحم نب مسالا وبا < يزاغلا

 .591 :(769) دادسلا وبأ يزاغلا
 .هلل ١ دبع - هلل اب بلاغلا

 2.303 «216 «201 2.21 :(دماح وبأ) يلازغلا

8 531 2.557 603. 

 .337 :يقرشلا دمحم نب يناوزغلا
 .دمحأ - يمينغلا

 .137 :(ناطلسلا) يروغلا
 تكف

 هيلع هللا ىلص لوسرلا تنب ةمطاف
 .204:ملسو

 :(770) (تالعت) ةيلاللا دمحم تنب ةمطاف
2. 
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 .3 :يئافولا حتفلا

 .619 4 :نيدلا رتخف

 .199 :قدزرفلا

 .215 :نوعرف

 .يلع نب دمحم - ىلاتشملا

 .57 :يشيفلا

 .ميهاربإ < يمويفلا
3 

 .281 :بابقلا
 .0 :يصاصخملا مساق جاحلا نب مساق

 .242 227 .24 :ينابقعلا ديعس نب مساق
3 612. 

 . يضاقلا نبا دمحأ - يسانكملا يضاقلا

 .201 :نولاق

 2582 (580 2579 .437 :(دمحم) رادق

 :198 «175 «52 :(سابعلا وبأ) يمودقلا
0 41 2470 2487 598. 

 .ىمحي نب دمحم - قارقلا
 .1]41 :يبطرقلا

 .5854 5 :(نيدلا لالج) يورقلا

 .باهشلا - ينالطسقلا

 .دمحأ نب دمحم - ئيطنسقلا
 .دمحأ - يشاشقلا

 .مساف نب دمع راصقلا

 .235 :201 2180 :يداصلفقلا
 .ىلع نب ميهاربإ - يدنشقلقلا

 .مساق نب دمحم - يروقلا
 سس ق]

 .3 :يجيفاكلا

 .232 274 :(278) ينومربلا نيدلا ميرك
 .رادق - راده
 .02 :يريداخلا

 - ل 5

 .534 :يمحللا

 .137 4 : يناقللا

 -م-

 .496 .414 «281 202«2 :(مامإلا) كلام
9 594. 
 .369 :(473) يشك ارملا تولعت نب كرابم

 .369 :(474) وبابع نب كرابم
 .470 :يناتكسلا ىلع نب كرابم
 .515 :يدومصملا يحزاتلا كرابم

 .بيطلا وبأ < يبتنملا

 .نمحرلا دبع < بوذا
 .نيدلا رون -ِ يلح

 2274 «273 «272 :(311) نياورلا وبا دمحم

5 442 482. 

 .489 :نيخخشأ دمحم

 .040 :يوازغألا دمحم

 .341 :(428) لحكألا دمحم
 2433 2432 2377 «233 :ريغصلا راغمأ دمحم

3. 
 .498 2321 :يعفاشلا يلبابلا دمحم
 .321 :رقابلا دمحم

 .341 :(427) يسانكملا يرصبلا دمحم

 .473 .447 2352 .180 :يركبلا دمحم

 .345 :يديزوبلا ميهاربإ نب دمحم
 يك رم رلا نسسحلا نب ميهاربإ نب دمحم
(391): 326. 

 :(294) يترنمتلا رمع نب ميهاربإ نب دمحم
 2299 2255 2254 2252 2207 222 216 ل1

2 459. 

 يكومجرلا ناميلس نب ميهاربإ نب دمحم
 .331 :(413) يراوزملا

 (ديفحلا) يترنمتلا دمحم نب ميهاربإ نب دمحم
(339) (445): 49. 2257 2296 2353 489. 

 يسوسلا يبيطلا ىسوم نب ميهاربإ نب دمحم
(347): 300. 

 .491 (453 2255 :2:يليقعبلا ميهاربإ نب دمحم
 .288 :يرماتلا ميهاربإ نب دمحم
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 2278 2225 :(317) يئاتنلا ميهاربإ نب دمحم

3 544 2.545 617. 

 .386 :يحرتلا ميهاربإ نب دمحم
 .303 :ىلمتلا ميهاربإ نب دمحم

 قسوه ر خلا يحاهنصلا ميهاربإ نب دمحم
(466): 366. 

 (207 :(345) يك وتشهلا ميهاربإ نب دمحت
4 3-71. 

 .317 :(372) يناجولا ميهاربإ نب دمحم
 :(429) يئالدلا يجاهنصلا ركب يبأ نب دمحم

8 179 2207 2320 337» 342. 4.345 

0 2474 492. 608. 

 .330 :(408) يباوصلا ركب يبأ نب دمحم
 .310 :(362) يشايعلا ركب يبأ نب دمحم

 :(407) يكوتشملا نزغاو ركب يبأ نب دمحم
319 

 44 :(497) يركبلا نسحلا يبأ نب دمحم
3 343 2379 380. 

 .9 :راكب نب ءايركز يبأ نب دمحم

 .284 :يفنحلا يركبلا افصلا يبأ نب دمحم
 .244 :(287) يناسملتلا شيعلا يبأ نب دمحم

 يرومزلا يلوزجلا سراف يبأ نب دمحم
(486): 0376 377. 
 يناسملتلا دعص نبا لضفلا يبأ نب دمحت

(285): 2241 243. 
 .573 «572 2394 :مساقلا يبأ نب دمحم
 :(440) يضاقلا نبا مسالا ئبآ نب دمحت

48 .» 350» 513. 

 :(430) يرملا ةدوس نب مساقلا يبأ نب دمحم
3 2200 302» 2304 2.362 2394 403. 

 .227 :يتاوزلا مساقلا يبأ نب دمحم

 نب دمحم - يلالفلا مساقلا يبأ نب دمحم
 .مساقلب
 .243 :يلاذشملا مساقلا يبأ نب دمحم

 241 :(292) يناسملتلا نيدم ىبأ نب دمحم
0. 

 2.19 2.14 :(289) يزاغ نبا دمحأ نب دمحم

0 31 40. 162» 190.» 2202 245». 2.2247 

9 2271 2.320 2.345 2389 2)401 412. 

9+ 446 459. 494. 2.530 2534 2.535 

0 [54. 

 :(326) يناسملتلا داقولا نبا دمحأ نب دمحم

06 2260 2286 2287 2289 2399 549 

4 555 2577 2.584 389. 

 :(414) يريرسألا ميهاربإ نب دمحأ نب دمحم
3131. 

 يترنمتلا يرفاغملا ميهاربإ نب دمحأ نب دمحم

(325): 284. 

 :(383) يدماحلا مساقلب نب دمحأ نب دمحم

4. 

 :(390) يفيرظلا نيسح نب دمحأ نب دمحم
06. 

 .111 :يدماحلا دواد نب دمحأ نب دمحم

 - ينتيسيلا نمحرلا دبع نب دمحأ نب دمحم

 ريرضلا ميركلا دبع نب دمحأ نب دمحت

 .399 2293 :(335) يترنمتلا

 2 :يليقعبلا عساولا دبع نب دمحأ نب دمحم

32 2259 2300 452. 453. 2.491 503. 

2 546 547 2.550 5/5. 

 يبيجتلا يسلدنألا زيزع نب دمحأ نب دمحم
(423): 340. 496. 497. 4.513 540. 

 (385) يلالمسلا ورمع نب دمحأ نب دمحم
(401): 328. 

 .35 223:باللجملا نبا ىسيع نب دمحأ نب دمحم

 23 :ينابقعلا مساق نب دمحأ نب دمحم

 طبسلا قوزرم نبا دمحم نب دمحأ نب دمحم

(291): 250. 
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 يفيرطظلا يش كلا دمحم نب دمحأ نب دمحم

(461): 2143 363. 
 يدفألا ىلمتلا دمحم نب دمحأ نب دمحم

(394): 326. 

 :(458) يوانسملا دمحم نب دمحأ نب دمحم
7 344 2358 362) 526. 

 :(392) يكومسرلا ىزعي نب دمحأ نب دمحم
26. 

 :(351) يسافلا فسوي نب دمحأ نب دمحم
2 11 360. 

 .5 :ّيكبنتلا تيقأ اباب دمحأ نب دمحم

 .543 :(ردبلا) يسنوتلا دمحأ نب دمحم
 301 «81 :(425) نانجلا دمحأ نب دمحم
48 341 /507. 

 ,298 :(345) يلاهتلا يليبرحلا دمحأ نب دمحم
209 300. 

 90 :(417) ريبكلا يسدادلا دمحأ نب دمحم
2161 2.320 333. 

 .336(:294) يترنمتلا يكومسر لا دمحأ نب دمحم
 .376 2375 :يتانزلا دمحأ نب دمحم
 .351 :(442) يملاسلا دمحأ نب دمحم
 .279 :يواحخسلا دمحأ نب دمحم

 .524 :يفيضحلا يسوسلا دمحأ نب دمحم
 .291 :(330) غابصلا دمحأ نب دمحم

 .347 :(436) يتايزلا يشايعلا دمحأ نب دمحم
 2298 ,297 :(343) ريقفلا دمحأ نب د هحب

9 
 :(365) (دامكلا) يطنسقلا دمحأ نب دمحم

0 2314 358. 
 .0 هلل | دبع وبأ نيرملا دمحأ نب دمحن

 :(433) يناسملتلا ييرملا دمحأ نب دمحم
2 345, 346. 

 :(438) يسلبارطلا لهاسم دمحأ نب دمحت
9. 

 :(418) يسيرغلا يدومصملا دمحأ نب دمحم
0 2320 2333 490. 

 (ميركلا دبع نبا) يرغضملا دمحأ نب دمحم
(355): 2.304 417. 
 (58 :(360) يسافلا ةرايم دمحأ نب دمحم
0 82)» 133» 2200 302» 2309 2343 

2 394 2395 2396 2403 2.487 520. 

 .503 :يندملا يلاورهنلا دمحأ نب دمحم
 .184 «116 :ريغصلا يززرولا دمحأ نب دمحم

 .361 :(457) يسافلا يقارعلا سيردإ نب دمحم

 .277 :(314) يسلدنألا قرزألا نب دمحم
 .376 2375 :(485) يلوزحلا نامألا نب دمحم
 (415) (301) يسيالا مساقلب نب دمحم

(494): 15» 2261 331) 379. 

 :(406) شورلا هللا دبع نب مساقلب نب دمحم
29. 

 .490 :يتركنتلا يلمتلا مساقلب نب دمحم
 .323 :(381) يحاهنصلا مساقلب نب دمحم

 :(409) يدماحلا يزاغلا مساقلب نب دمحم
30-. 

 .470 2316 :(370) يللالفلا مساقلب نب دمحم

 .326 :(393) يتوكتلا يساملا مساقلب نب دمحم
 .316 :(369) يزونملا مساقلب نب دمحم

 .235 :تزوت نب دمحم

 .دمحأ نب دمحم - باالهللا نب دمحم

 . 3 :لالحج نب لمح

 .222 :(خيشلا دمحم بناك ) نسحلا نب دمحم
 .9 :ينانبلا نسحملا نب دمحم

 يسوكللا مساقلب نب نسحلا نب دمحم
(399): 2.328 2.505 599. 

 :21 :(321) يناقللا يلع نب نسحلا نب دمحم

2 2283 2380 453. 615. 

 يدشارلا فولخم نب نسحلا نب دمحم
 .27 :ناك ربأ
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 :(496) (395) يناجولا نسحلا نب دمحم

0 327 37/9. 

 .528 :يسويلا نسحلا نب دمحم

 يوالفدلا يلمتلا ميهاربإ نب نيسح نب دمحم
(298) (489): 260: 378. 
 297(2) يىلمتلا دواد نب نيسح نب دمحن

(488): 2260 378. 
 :(320) نيدلا رصان يناقللا نيسح نب دمحم

 425 2352 2283 2281 «(232 232 ىلا

3 2.546 2.571 615. 

 .361 :(456) يسافلا ينانبلا لولمحح نب دمحم

 .3 :بلاط يبأ نب ىلع نب ةيفنحلا نب دمحم

 .325 :(386) يرامخألا دواد نب دمحم

 :(342) يسوكللا يطاوسرتلا دواد نب دمحم
7 2299 2300 465. 

 :(305) يواشلا يوانسمتلا دواد نب دمحم

8 2264 2.420 423. 

 .565 451(2 :دشار نب دمحم

 :يحابصملا ةيرسع يبأ نب ريبزلا نب دمحم
5. 

 .341 :(426) يحايرلا مامز نب دمحم
 يلالمسلا ميهاربإ نب ديعس نب دمحم

 . 2 .329 :(405) ّيسيفختلا
 يلالمسلا هللا دبع نب ديعس نب دمحم

 .324 207 :(384) يسابعلا
 .323 :(379) يتاخلتلا ىلع نب ديعس نب دمحم

 يمئاغتسملا يعاممجلا ديعس نب دمحن

 .384 294 :يسلبارطلا
 280 :(373) َيغرملا يسوسلا ديعس نب دمحم

 2210 2202 ء180 «172 2118 2.90 2

7 317 2320 2.343 400. 

 133 :(323) يرفونبلا ةمالبس نب دمحم
4 469. 571. 

 :(281) يلوزجلاا دواد نب ناميلس نب دمحت

.4 

 يك ومسرلا ىيحي نب ناميلس نب دمحم
 .431 2378 :(490) يراورزملا

 :28 2.9 :(280) يلوزجلا ناميلس نب دمحم
3 262 2.550 2.579 2618 2.619 623. 

 .308 (307 :(359) ينادورلا ناميلس نب دمحم

 .529 :خيشلا ناميلس نب دمحم
 :(348) يسافلا يطانرغلا ةدوس نب دمحم

01. 

 2/1 :(يلاغتربلا) يساطولا خيشلا نب دمحم

8 419 421. 

 .9 :يدنرلا دابع نب دمحم

 نسبا) يدابعلا دمحم نب سابعلا نب دمحم
 2248 2243 2241 2235 227 223 :(سابعلا

0 412 612. 

 .109 7 :يناقرزلا يقابلا دبع نب دمحن

 .380 :«23 :يريغدترولا رابحلا دبع نب دمحم
 2278 :(316) يضيطفلا رابحلا دبع نب دمحم
0. 

 يناسملتلا يسننلا ليالجلا دبع نب دمحم

(283): 2242 2243 245. 

 :يناسملتلا لالح نبا نمحرلا دبع نب دمحم

3 2859. 

 دود نب نمحرلادبع نب دمحن

 .328 252 :(400)يفيسرهلا

 يسافلا يركز نب نمحرلا دبع نب دمحم
(459): 2358 362. 
 يسافلا رداقلا دبع نب نمحرلا دبع نب دمحم

(454): 2.94 120» 360. 

 .378 :(487) يلوزحلا نمح رلا دبع نب دمحم
 .244 :(286) يضوحلا نمحرلا ديع نب دمحم

 ريسبكلا باطخلا ٍنيعرلا نمحرلا دبع نب دمحم
(318): 2.21 45. 168» 2332 2279 544 

48. 
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 :يناجولا يدادجسملا نمحرلا دبع نب دمحت

15 

 (290) يزاتلا شبجي نب ميحرلا دبع نب دمحم
(306): 2249») 2264 2265 422) 436 

6. 
 :(453) يسافلا ينانبلا مالسلا دبع نب دمحم
0 359. 

 .377 :يرومزلا ميظعلا دبع نب دمحم
 .207 :(يترزنيتلا) رداقلا دبع نب دمحم

 (94 :(364) يسافلا رداقلا دبع نب دمحم

5 2207 0312 2358 2360 4361 362. 
 .609 :يتاوتلا ميركلا دبع نب دمحم

 .360 :يرئازجلا ميركلا دبع نب دمحم
 .283 :يريمدلا ميركلا دبع نب دمحم

 :244 :(288) يليغملا ميركلا دبع نب دمحم
5 246.: 612. 

 .119 :يسلدنألا هللا دبع نب دمحم
 :(411) (ولوامأ) يسيألا هلل | دبع نب دمحم
3310. 
 ينارفألا نامألا يبأ نب هللا دبع نب دمحم

(382): 324. 

 .305 :(357) يساملجسلا

 :(334) يترنمتلا ىسيع نب هلل | دبع نب دمحم
.399 3 

.322 :)316( 
 يجاارجرلا يلدبعوب هللا دبع نب دمحم

(441): 2350 2470 598. 

 .9 :يشرخلا هلل ١ دبع نب دمحم

 2364 :(464) يواردلا هللا دبع نب دمحت

 ؛ 57

 ,19 «18 :(307) ينوتيزلا هللا دبع نب دمحم

0 221 268» 299. 

 2207 :(344) يلالمسلا هللا دبع نب دمحت
7 299. 

 2265 :(435) يططبغلا هللا دبع نب دمحن

6 604. 

 .161 :يتنالجولا هلل | دبع نب دمحم

 .323 :(378) ىلمتلا دحاولا دبع نب دمحم

 .518 2517 :يلالفلا دحاولا دبع نب دمحم
 .379 :(495) يليقعبلا عساولا دبع نب دمحم
 (299) يك ومسرلا عساولا دبع نب دمحم
(491): 260 378. 
 يسافلا يلاك دلا باهولا دبع نب دمحم

(350): 2302 362. 

 :(337) يترتنمتلا يلوزجللا نامثع نب دمحم
4 2296 482. 

 .280 :فارع نب دمحم

 .349 :(439) يسافلا ةيرسع نب دمحم
 2.313 :(449) ىلبابلا نيدلا ءالع نب دمحم

6 2472 2473 529. 

 418 «230 :بلاطلا نبا ىلع نب دمحم
9 604. 

 نبا < ينواشفشلا ركسع نبا ىلع نب دمحم

 :(462) يلازوهلا ميهاربإ نب يلع نب دمحم
3. 

 :(396) يلالمسلا نسحلا نب ىلع نب دمحت

7. 

 .572 :ناميلس نب يلع نب دمحم
 .[55 :يساملجسلا هلل | دبع نب ىلع نب دمحم

 .43 :(304) يعردلا يلوزحلا يلع نب دمحم
3 434. 

 :(328) فيفكلا يلوزجلا ىلع نب دمحم
0. 

 26 :(308) يبيطشلا جاحلا ىلع نب دمحم
0 2269 461. 
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 .297 2198 :(341) يلالمسلا ىلع نب دمحم

 :(315) يبورخلا يسلبارطلا يلع نب دمحم
7 2290 557. 

 .606 ,340 :(424) ينافعلا ىلع نب دمحم
 2379 «177 2163 :يلاتشملا يلع نب دمحم

68 

 .601 :يسلدنألا راينلا يلع نب دمحم
 .339 :(422) يجينلا يلع نب دمحم
 .292 :(332) يلازوحلا ىلع نب دمحم

 .339 :يراتخملا دواد نب رمع نب دمحم
 .283 :يلشنلا رمع نب دمحم
 :(484) (279) يطمللا ورمع نب دمحن

3 3758. 

 .502 :ىلداتلا  ىسيع نب دمحم

 2260 :(492) (300) يلمتلا ىسيع نب دمحم
109 

 :(310) يدهفلا يسانكملا ىسيع نب دمحم
9 1857 2272 2273 2.578 618. 

 .331 :(416) يعفاشلا يرقبلا مساق نب دمحم
 :(451) يسافلا سوسج مساق نب دمحت

7 359 4361 362. 

 .18 :عاصرلا مساف نب دمحم

 61 2.57 :(420) راصقلا مساق نب دمحت

8 2229 2.320 335. 2.344 2.355 456 

7 4487 2.513 2.521 553. 

 (126 «17 :يمخللا يروقلا مساق نب دمحم
7 2380 2.471 2412 2.413 2454 540 

9-. 

 2203 «22 :(293) يواقألا كرابم نب دمحم
21. 

 .292 :(333) يتوييتلا كرابم نب دمحم
 2334 2178 :(419) يرعزلا كرابم نب دمحت

5 339) 343. 
 .303 :(352) يوارغملا كرابم نب دمحم
 :(465) يشكارملا ىلدبع وبأ دمحم نب دمحم

.27 5 

 .342 :(434) يلالمسلا مركأ دمحم نب دمحم

 :(295) يترنمتلا ميهاربإ نب دمحم نب دمحم
9 2165 257». 353. 

 يجاهنصلا ميهاربإ نب دمحت نب دمحم
 .366 :(467) يسخر خلا

 :(358) يئالدلا ركب يبأ نب دمحم نب دمحم
7 305. 

 فيفكلا يناسملتلا دمحأ نب دمحم نب دمحم

 2250 2243 2242 2180 :(284) قوزرم نبا

8 412 2413 538. 

 كرت ا بيدلا دمحأ نب دمحم نب دمحم

(398): 327. 
 .345 :(432) رايتملا دمحأ نب دمحم نب دمحم

 :(444) يوارغملا لالجح نب دمحم نب دمحم
2. 

 :(431) يسدادلا نسحلا نب دمحم نب دمحم

4 477. 

 يمتشكلا ىلمتلا نيسح نب دمحم نب دمحم

(488): 378. 

 فيرشلا ينانعوبلا ناميلس نب دمحم نب دمحم

(349): 301. 

 يحك يضحلا ناميلس نب دمحم نب دمحت

(463): 2363 364. 

 :يركبلا نمحرلا دبع نب دمحم نب دمحم
17-. 

 باطحلا نمحرلا دبع نب دمحم نب دمحم
(319): 279. 

 :يسننلا ليلج نب هلل | دبع نب دمحم نب دمحم

09. 

 (366) يلالمسلا هلل | دبع نب دمحم نب دمحم
(452): 0144 4315 358. 
 يسافلا نعم هللا دبع نب دمحم نب دمحخ

(448): 76 2307 0311 355. 

 .518 :يلالفلا دحاولا دبع نب دمحم نب دمحم
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 .330 :(410) يسيإلا يلع نب دمحم نب دمحم
 :(380) يتورُغمتلا ىلع نب دمحم نب دمحم

3. 

 .291 :(329) ىليقعبلا رمع نب دمحم نب دمحم

 :0397) يليقعبلا ىسيع نب دمحم نب دمحن

7. 

 .316 :(371) يركبلا دمحم نب دمحم نب دمحم
 .367(:315) يلالمسلا دمحم نب دمحم نب دمحم

 :(374) يعردلا رصان نب دمحم نب دمحم
 2201 «200 «173 2ء172 2.90 2.89 2.65 4

4 307 319.» 2.320 324. 

 .399 ,325 :(389) ىليقعبلا دمحم نب دمحت

 2107 :91 :(375) يشرخلا دمحم نب دمحم

9 2.144 2.313 2.321 2.360 2.498 499. 

 :(322) يشيفلا نيدلا بح دمحم نب دمحم

3. 

 .310 :(361) يناوطتلا ناشخم دمحم نب دمحم
 .361 :(455) يسافلا طاشملا دمحم نب دمحم

 (عويغب) ٍيكبنتلا ركب يبأ نب دومحم نب دمحم
(443): 351. 

 .4 :يسيرضلا فولخم نب دمح

 .379 :(493) ىليقعبلا دوعسم نب دمحم

 .310 :يوافرعلا دوعسم نب دمحم
 :(338) نابركأ يفيظنحلا دوعسم نب دمحم
5 2296 489. 

 .8 :يرئازجلا روصنم نب دمحم

 :(303) يرارجلا ديعس نب يدهم نب دمحم
4 50)» 2262 320» 2333 353») 455 

7 2.585 53856. 

 .ءاتشلا وبأ - ىسوم نب دمحم

 .296 :يلوزجلا ركب يبأ نب ىسوم نب دمحم

 .385 :يوامدتلا ىسوم نب دمحم

 .329 :(403) يدماحلا ىسوم نب دمحم

 :(يزاغلا مسافلا ونبأ كيملت) هللا ةبه نب دمحم

. 9 

 :(312) نورقش ينتانزلا هللا ةبه نب دمحم
7 +274 2276 289. 

 036 :(302) يناتكسلا ندعسو نب دمحت
31 261. 

 .595 :(هلل ا دبع وبأ) نيساي نب دمحم
 يدماحلا يبشلا نسحلا نب ىيحي نب دمحم

(368): 111» 315: 316. 

 نيدلا ردب يقارقلا رمع نب ىيحي نب دمحم
(324): 261 284)» 2380 469. 2»574 615. 

 .271 :(309) ٍلولهبلا ىبحي نب دمحم
 .550 2297 :(340) يللغتلا ريدي نب دمحم

 :(377) يك ومر لا دواد نب ىزعي نب دمحم
3. 

 يك ومرلا حيمسلا دبع نب ىزعي نب دمحم
(412): 330. 

 :(402) ىفيزغتلا يلالمسلا ىزعي نب دمحم

8. 

 :(404) يلمتلا ديعس نب بوقعي نب دمحت
09. 

 يناتكسلا يجاهنصلا بوقعي نب دمحم
(2906): 2258 259. 

 يك ومسرلا ميهاربإ نب فسوي نب دمحت
(387): 325. 

 :(282) يسونسلا رمع نب فسوي نب دمحم
7 228 39 96 2-180 2188 2234 2242 

13 2245 2250 2251 2265 2266 22/75 

4 2.388 2.397 2.414 2.415 2466 538 

6]17. 

 :(388) يكوتشمهلا دمحم نب فسوي نب دمحم
5. 

 :(327) يسافلا يغرتلا فسوي نب دمحت
0 2290 [229 2292 2386 5348. 

 ,2292 «114 :(331) ىلمتلا فس وي نب دمحم

01 513. 
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 .604 :يسافلا فسوي نب دمحم

 . 4 : يل الغلا فس وي نب دمحم

 .490 :يلمتلا يروبنقلا فسوي نب دمحم
 .300 :(346) يسيإلا يعغرملا فسوي نب دمحم

 .437 :ينايفسلا نارعج دمحم
 .دمحأ نب دمحم - نانجلا دمحم

 .531 :ينايحلا دمحم
 .570 :يزاجحلا دمحم
 .192 :نارحلا دمحم

 .دمحم نب دمحم < يشرخلا دمحم

 .381 279 :(553) طايخلا دمحم
 .دمحأ نب دمحم - يسدادلا دمحم

 .166 :يواردلا دمحم

 .606 2511 :(جاحلا) يتاوتلا يمارلا دمحم
 .6 :مادرلا دمحم

 .يقابلا دبع نب دمحم - يناقزلا دمحم

 .476 :ينادوسلا دمحم

 :(421) يرعزلا مساقلا يبأ نب يقرشلا دمحم
8 2335 337 2343 2384 519. 

 192 «191 :12 :يدعسلا خيشلا دمحم
02 2252 2273 2276 2289 2343 416 

 511 .44ذ 44ج 442 2.429 427 8

42 557 581 613. 

 .343 :لاديز نب خيشلا دمحم

 ٠١ .601 :غابصلا دمحم

 .103 :(هلل ١ دبع وبأ) ينارفإلا ريغصلا دمحم
 .401 2292 :يمئاغتسملا ريغصلا دمحم

 .دمحأ نب دمحم - يززرولا ريغصلا دمحم
 .348 :(437) يسلبارطلا ديصلا دمحم
 .ىلع نب دمحم - بلاطلا دمحم

 .دمحأ نب دمحم - يوانسملا بيطلا دمحم
 .303 :(353) يلاتشفلا دمحأ نب يبرعلا دمحم
 .276 :(313) ينانعلا دمحم

 .364 :يناشغلا دمحم

 .53 :يرامغلا دمحم

 99 :يسافلا دمحن

 .280 :ىل الفلا دمحم
 .6 :جاجلا دمحت

 5566 : يمشاحلا يشرقلا دمحم

 .358 2145 :: هلا دمحم

 0 : يسيقلا دمحت

 .4 :عاطملا نوناك دمحم

 .دمحأ نب دمحم - يسدادلا ريبكلا دمحم

 . 85 :يموحلا دمحم

 .353 :(446) يسنوتلا دمحم نب نوماملا دمحم
 (207 2118 :(447) يشك ارملا راوزملا دمحم

4. 

 .2 :يواسيعلا قرطملا دمحم

 :(354) يقرشلا قلاخلا دبع نب يطعملا دمحم
03. 

 (311 2231 :(363) يسمافلا يدهملا دمحت

9 01. 

 . 4 :افو دمحم

 .523 :ئيطمسقلا نازولا دمحم
 232 231 :(468) ّيكبتلا رمع نب دومحم
6. 

 .308 :(469) ىلابلبلا حلاص نب ىلع نب فرولخم

 .11 :يلمتلا فرولخم

 .1 : ىلع نب يندم

 . 8 :يدارملا

 .320 696 : يناج رملا

 رمع نب دمحأ - يسرملا
 .2 : ىلع تنب ميرم

 .216 2215 :ءارذعلا ميرم

 .دمحأ نب دمحم - يبرملا
 .200 :راوزملا

 .503 2.371 :(476) ن وراه نب لازم

 374 :(483) ينحخومسلا دمحأ نب دوعسم
3. 

 .[06 :ةكارب نب دوعسم
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 يليقعبلا ميهاربإ نب ناميلس نب دوعسم

(480): 373. 

 .370 :(475) سلقأ ىلع نب دوعسم
 .374 :(482) يك ومس رلا ىلع نب دوعسم

 .369 2.52 :(472) يك وتشملا يلع نب دوعسم

 .374 :(1]48) يك وتشهلا ىلع نب دوعسم
 .9 : الفلا كرابم نب دوعسم

 كاحرس وبأ يواردلا دمحم نب دوعسم

(479): 254 2373 486. 

 2371 «181 :(478) طارشلا دمحم نب دوعسم

02 373» 511. 

 .دمحأ نب دمحم - يوانسملا

 .لضفلا وبأ - ىلاذشملا
 .321 :يحركلا فورعم
 .592 2384 :(508) يقرشلا حلاص نب يطعملا

 .353 2352 :وارغم

 .دمحم نب دمحأ - يرقملا

 .ميهاربإ - يدركلا نسح نب ميهاربإ الم
 .3 : يمجعلا ىلعالم

 .617 2388 0 :يلالملا

 .356 :(450) يلع تنب ةسامث
 .نمحرلا دبع - يدوكملا

 .ىلع نب دمحأ - روجنملا
 .169 2164 :زوزرح نب يساتكلل دمحأ نب روصنم

 .460 :نمحر لا دبع نب روصنم
 .368 :(470) يجاهنصلا معنملا دبع نب روصنم
 .399 2368 :(471) ئموملا دمحم نب روصنم

 .72 6 : يك ومسرلا ىزعي نب روصنم

 .270 :يئاجبلا روصنم

 .47 .46 .45 240 33(2 :يدعسسلا روصنخملا

38 [6) 2177 2178 2179 229) 2287» 

32 2295 2335 2336 2»337 2341 2350 

44 2380 2385 2404 2.405 2460 483. 

8 495., 2509 2.518 596. 

 .34 2121 :يدحوملا يدهملا

 .يدهملا دمحم - يسافلا يدهملا

 .دمحأ نب ىسيع < يساوملا
 .3609 :(فسوي نب دمحم ) قاوملا

 .185]21 5 : ماللسلا هيلع ىسوم

 (101 :(512) يواكسولا ميهاربإ نب ىسوم

5 3856. 

 .382 :(503) :(تيزوم نيفد) دمحأ نب ىسوم

 .384 :(509) يوامدتلا دمحأ نب ىسوم
 .382 :3 :(502) ىليقعبلا دواد نب ىسوم

 .383 «4 :(504) يحبدلا بيعش نب ىسوم

 .385 :يسوسلا نارمع وبأ ىلع نب ىسوم
 (ةدعقلا نبا) يواصغألا يلع نب ىسوم
(499): 380. 

 .381 2182 :(501) ينوهرزلا يلع نب ىسوم
 .560 2381 :(500) ينازولا يلع نب ىسوم

 .573 2 :ينوتمللا رمع نب ىسوم

 .383 :(507) ينهححومسلا ورمع نب ىسوم
 .166 2165 :يسوسنكلا فولخم نب ىسوم
 .383 :(505) يسيإلا دوعسم نب ىسوم
 .386 2385 :(511) يزامجوبلا ىسوم
 .383 :(506) يلوزجلا ىسوم

 .02 :يس ودبعلا ىسوم

 .321 :مظاكلا ىسوم
 .574 :380 2283 :(498) يخيخطلا ىسوم

 .0 :يساملجسلا دولوم

 .دمحا نب دمحم < ةرايم

 .387 :(513) يدومصملا دعاسم نب نوميم

 :(514) ةيعردلا ةيراصنألا ورمع تنب ةنوميم
5) 387. 

 هس نال

 :26 :(ديدقلا) يساطولا خيشلا نب رصانلا

8 422. 
 .482 2.48 :يدعسلا رصانلا
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 .نيسح نب دمحل يناقللا رصانلا

 .571 :454 2284 :يطيغلا نيدلا محن

(517): 388. 

 .6 :يريرحنلا

 .528 :(دمحم) ىلخنلا
 .388 2234 :(516) يناسملتلا يواوزلا رصن

 .388 :(515) يفيسرهلا ساطفي نب نامعن
 .109 «107 :يوارفنلا

 .-7 :يسواقنلا

 .4 .ح ون

 .204 :يلع نسحلا وبأ نيدلا رون
 .يدايزلا يلع ع يدايزلا نيدلا رون
 .3 : يلح ا نيدلا رون

 .يلع - يستنا رونا
 .545 :يمويفلا رونلا
 .7 : يجينلا

 .255 :رجاه

 ,.هللا دبع نب دمحم - ىطبملا

 .يزوحا دمحم نب لمهحا يك وتشمهلا

 . 4 :يراوملا

 سس يق -

 لود

 .530 :رجح نب لئاو

 .595 :(773) ميهاربإ نب يقاولا
 .593 :409 :(771) ولز نب جاجو
 .332 2.201 :(دامثع) شرو

 .537 2536 :يقارعلا يلولا
 .دحاولا دبع نب هللا دبع < ىلحايرولا

 .ىسحي نب دمحأ - يسيرشنولا
 .595 (772(:594) يلوزحلا دمحم نب ناجزريو

 دعم يي -

 .74 :(خيشلا) نيساي
 . 4 : يشبمحلا توقاي

6 [4 112 2613 623. 

 :322 :(794) يلالمسلا هللا دبع نب كروبي
1 609. 

 .615 :(807) يريمدلا ميهاربإ نب ىبحي
 .146 :ىلمتلا ركب يبأ نب ىسحي
 .612 :(800) دماح يبا نب ىسحي

 ينوزاملا ىسيع نب نارمع يبأ نب ىيحب
(799): 612. 

 .612 :(798) يسلدتلا نيدم يبأ نب ىسحي
 :(797) يملعلا مالسلا دبع نب دمحأ نب ىبحي
4 611. 

 :(793) يحاهنصلا فيرشلا دمحأ نب ىيحي
9. 
 .204 :يئافولا يرداقلا دمحأ نب ىسحي

 .614 2271 :(806) يدمغلا راكب نب ىبحي

 :(777) يك ومجرلا دواد نب نسحلا نب ىيحي
06. 
 .613 :(804) يلاهتلا ةزمح نب ىسحب

 .613 575«2 :(802) يماركلا ديعس نب ىبحي

 .573 :يسانطفلا ناميلس نب ىبحي

 .796(:611) يفيسرهلا ناميلس نب ىبحي
 يناسملتلا تاكربلا يبأ نب هلل | دبع نب ىبحي
(801): 613. 
 .623 2374 :(820) ىلمتلا هللا دبع نب ىسحي

 :(783) ءايركز وبأ يحاحلا هلل | دبع نب ىيحي
0 2399 2.460 2469 598. 

 .624 :(823) يديزيلا هللا دبع نب ىسحي

 :(817) يطلخلا يرمعلا لالع نب ىيحي
7 621. 

 .615 :(808) يقارقلا رمع نب ىسحي
 .241 :دمحم نب ىبحي

 :(809) باطحلا دمحم نب دمحم نب ىبحي
61 2280 615. 

 :(779) يسولهلا يك ومسرلا دمحم نب ىبحي
77. 
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 302 2134 :(786) جارسلا دمحم نب ىبحي
4 2.362 2.470 2340 2341 2.520 598. 

9. 

 15 :ءايركز وبأ يسوسلا فولخم نب ىسحي
3 2190 446. 

 يدومصملا نامثع نب دوعسم نب ىيحي
 .599 :(785) ينادرلا

 .616 :ينوهرلا ىسوم نب ىبحي
 .613 :(803) يضايلولا ىسوم نب ىبحي
 .597 :(778) يكومسرلا ريدي نب ىسحي
 .599 2.598 0 :جارسلا ىمحي

 .609 :(792) يرئازجلا يواشلا ىبحي
 .479 4 : يبرغملا يواشلا ىبحبي

 .614 :(805) ءايركز وبأ يدوماولا ىبحي
 .201 :ينوديلا

 . 2 :يسافلا ريدي

 2378 2.351 2.344 2320 2289 (34 :ئتيسيلا

81 2.446 555 2557 2.558 559. 

 .-5 هللا دبع نب تولصي

 . 3 :يلنتوزلا يلالمسلا مساقلب نب ىرزعي

 .620 :(814) يلالمسلا ناميلس نب ىزعي

 .624 :(822) هللا دبع نب ىزعي

 .597 :(780) يجاهنصلا دمحم نب ىزعي
 .599 457 :(784) يلمتلا ىسوم نب ىزعي
 .129 :ىدهيو ىرعي

 .774(:596) يفيسرهلا دمحأ نب بوقعي
 .623 :(819) يلمتلا ديعس نب بوقعي

 .487 «61 :يرديلا ىيحي نب بوقعي
 .610 :(795) يالها ريدي نب بوقعي

 .537 2534 :يبغزلا برقعي
 .597 :(781) يوامدجلا يناشغلا بوقعي
 .218 :(مالسلا هيلع) فسوي

 .620 :(816) جاجحلا وبأ فسوي

 :(782) يوايألا ىلمتلا دمحأ نب فسوي
7. 
 :(811) جاجحلا وبأ نيسحلا دمحأ نب فسوي

5 617. 

 :(790) يناقرزلا ةلجف نب دمحأ نب فسوي

61 172» 609. 

 جاجحلا وبأ يديلتلا نسحلا نب فسوي
(818): 2.368 424. 448. 622. 

 .617 :(812) يئاتلا نيسح نب فسوي
 (234 :(810) يطاسبلا دلاخ نب فسوي
2 7 540 2.544 611. 616. 

 يعفاشلا يراصنألا ءايركز نب فسوي
 .284 :(لامجلا)

 .608 :(789) يئافولا قازرلا دبع نب فسوي
 .502 :يسافنألا رمع نب فسوي
 .390 :دارمع نب ىسيع نب فس وي

 448 :(813) يجيجفلا ىسيع نسب فسوي
7 619. 

 .596 :(776) يدمنألا يلمتلا دمحم نب فسوي

 :(815) يسوسلا يغرهلا دمحم نب فسوي
600. 

 (نساحملا وبأ) يسافلا دمحم نب فسوي
 187 «غ134 «(1]131 79 62 «253:0788)

8 2231 2.338 0339 2340 2341 346 
5 23372 373. 401. 24406 408. 438 
6 4480 481. 488. 2.494 512 515 
2 579. 580. 2.590 2.600 602). 603 
5) 24606 607. 

 .600 :(787) لايتلا فسوي

 .609 :(791) يشيفلا فس وي

 .596 :(775) يناشغإلا سنوي
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 تاعامجلاو فئاوطلا سرهف-6

 هس | ل

 2 :ىلعألا حيمسلا دبع ءانبأ

 .255 :زيزعلا دبع ءانبأ
 .131 :نويلمتلا فولخم ءانبأ
 .247 :نامثع وبأ
 .4 :كارتألا

 .390 :زازغألا
 .329 «73 :ةنارفإ
 .589 :529 2432 «410 2185 «171 :زونمأ
 .02 :رادأ لهأ

 .375 :ريرسأ لهأ
 .401 :لكدإ لهأ

 .146 :مرعغإ لهأ

 .14 :اقأ لهأ
 .506 2148 :فيسرحلأ لهأ
 .612 2420 :سلدنألا لهأ
 .502 :اسنآ لهأ

 .148 :يسيإ ا
 .612 :ةياجب لهأ

 .395 :ردب لهأ
 .452 2146 :ناحيو ةريب لهأ
 .3/72 (2/75 :تندرت لهأ

 .612 239 :ناسملت لهأ
 .113 6 :تورهمت لهأ

 .612 220 :سنوت لهأ
 .612 :رئازجلا لهأ
 .229 :ةونجج لهأ

 .528 :نيمرحلا لهأ

 .68 :لحاسلا لهأ
 .573 2394 :ةساملجس لهأ

 .505 :ةليّقعب ةنيفس لهأ

 . 1 :ةيواشلا لهأ

 .553 2551 :رطفلا نيع لهأ

 .612 (497 «358 «160 «24 :ساف لهأ

 .436 2348 :ةماتك رصق لهأ
 427 2375 2168 «114 :82 :شكارم لهأ

3 [201. 

 .501 2209 «116 :قرشملا لهأ

 .322 .43 :رصم لهأ

 .501 .449 «209 «116 :برغملا لهأ

 .274 2272 :ةسانكم لهأ
 .614 :نميلا لهأ
 .7 . زير ع وب دال وأ

 .204 :(ةعرد) جاحلا دال وأ

 .274 :ديمحلا دبع دال وأ

 .516 :ىبسسيع دال وأ

 .483 2255 :نيورف تيأ

 - بد

 .354 «206 :ربربلا

 .405 2254 «146 :ةليقعب

 .304 :ىسوم نب ميهاربإ ونب
 .5 :ارز يبأ ونب

 .565 :دادش يبأ ونب

 .568 «553 2551 :راغمأ وني
 .623 «622 :ديلت ونب

 .146 :ةرارح ونب

 .385 :زامج ونب

 2.587 :دماح ونب

 . 17 - نسسسحا ونب

 .353 :صفح ونب

 .298 :نسحلا نب دواد ونب

 .2 :عوغد ونب
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 .364 238 2.37 :دشار ونب

 .4 :ءايركز ونب

 .581 :ناميلس ونب

 .121 :لبش ونب

 .175 :ةيفاعلا ونب

 .180 :رابخا دبع ونب

 .198 :داولا دبع ونب

 .542 :الع ونب

 .421] 8 :راكزف ونب

 .35 :طاولق ونب

 .582 :كلام ونب

 .95 :سادم ونب

 .5381 .442 2.418 :نيرم ونب

 .378 :ةراوزم ونب

 .70 :لولم ونب
 . 5 . ىسوم ونب

 .369 :نموم ونب

 .561 :ثوريم ونب

 .614 :دماو ونب

 .423 :ساطو ونب

 .34 :مجي ونب

 .624 :ديزي ونب

 .555 :تولصي ونب

 .483 :ىزعي ونب

 .75 :ليلاهبلا
 - تا

 .569 :(نميلا) يبيحت
 2390 2368 2324 2276 2204 ,84 :كرتلا

9 488 552. 

 .413 2366 :روركتلا
 .102 :نويتورشهمتلا

 .57 :(نلمأ) تلمات
 ١

 .471 :ةبلاعنتلا

 2252 2234 2207 .194 2161 6 :ةلوزحج

4 225 2256 [226 2285 2289 2206 

9 410 458 485 2.489 496. 548. 

 .2600 9 :هَز واللا

 توتا تح

 2575 2234 2199 «128 2125 236 :ةحاح

6. 

 .442 :نيصح

 .4 :نويديمحلا

 -- ّح --

 .348 :طلخلا
 تودع

 .146 :نويناجولا نويغوغدلا

 .304 «83 (6 :ةلاكد

 .82 :نويئالدلا
 بود

 .623 2.594 :ةجارجر

 .586 2378 2255«2 2164 :ةكومسر

 .493 9 :مورلا

 .415 :ةنوهر

0 

 .334 :ريعز

 .459 :ةعادز

 .492 :رومكز

 .371 :ةئانز

 - سد

 .165 :فيرس

 .138 :ةناتكس

 .386 2388 2329 2299 2255 2163 :ةلالعح

 .223 2.237 :لنحومج

 - شاد

 .420 :ةيواشلا

 .566 «555 :(ةليبق) نواشفش
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 .486 :ةسينرم - صد
 .387 :ةضيخزم .609 2556 :377 (353 :ةحاهنص
 .3 :ةدادذجسم .330 :ةباوص

 .461 :ةنيكسم لص

 .45 :ةفوسسم .191 :قيلط

 437 «2251 «2221 (95 :(ةدومصم) ةدماصملا مك

 .594 2.593 2502 2499 2 .494 :ةنامثعلا

 .455 (416 :ةرغضم .251 :مجعلا
 .554 :ةرغطم .614 «530 4423 ,417 2251 :برعلا
 .242 :ةلزتعملا .179 :ةزكاكعلا

 .467 :ةبراغملا بما
 .353 :ةوارغم .417 :كاوزغ

 .416 :ةهبانملا .317 :ةناشغ
 - ند .622 (565 2564 «555 :هرامع

 .169 «166 :ىراصنلا .565 :ةغزن ةرامغ
 - هاد .167 :هرمع

 .470 2.196 :(برع) جاده -فد
 .197 (7 :ةتيجره .360 «145 :نويسافلا
 .386 :ةروكسه .119 :نويلالفلا

 .130 2.57 41 ل1 :ةكاوتشه مل

 .609 «505 «326 «173 :ةلاله .247 :ةماتك

 .354 :ةتاتته .255 2123 :نويماركلا
 .370 :ةفيظنه ل

 -عاو مع .409 «285 :ةنوتمل

 .608 :نويئافولا .546 2375 :ةطمل
 .122 10 :ةساحو .367 :نويتاقللا

 .452 2.146 :لاجو تودع

 -00- .593 .410 .405 2374 «225 :ةسام

 .244 :دوهيلا .494 :راتخم

 .206 :(يسوي تيأ) فسوي .106 :نوطبارملا
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 نكامألا ءاهسأ سرهف-7

 .562 :نييوبأ
 .129 :ةفرح وبأ
 .147 (121 :ىسوم وبأ

 .194 :رتتأ
 .0 :ميمحأ

 .9 :يادأ

 .17 :سددأ

 .179 :ةلالرعس عرذأ

 .56 :(نلاغيإ) ع رذألا

 .587 :فيرازا

 .410 :برزإ

 .621] 3 هراغرا

 428 426 2377 2.376 2.347 «40 :روم أ

5. 

 .-9 :(زونمأ دالب) رومزأ

 .364 2129 :اسأ

 .5346 2490 2.375 2300 «233 :ري رسأ

 .102 :سكرغسأ
 .596 :ةلاهت لفسأ
 .460 6121 :سوس لفسأ

 .621 3 : يفسأ

 .499 2496 284 «108 :ةيردنكسإلا
 130 ةقسا

 .(ةينيطنطسقلا رظنا) لوبنطصإ
 .561 4428 419 413 249 :اليصأ
 .327 :لفسألا ىلعأ
 .506 :يسيإ ىلعأ

 .589 :ةلاهت ىلعأ
 .161 2128 :سلتبن ىلعأ
 .122 :ةلالعم يداو ىلعأ

 .161 :(داولا سأر) فيساو ىلعأ
 . 06 :مرعإ

 .160 :تردقن مرغإ

 .201 200 «66 :نالغأ
 .161 :سيلتبن نالغأ

 .572 2390 :ةكيرو تامغأ
 .506 :353 2268 (43 «24 :ةيقيرفإ
 .547 (452 2106 :اقأ

 .506 2388 :فيسرحأ
 .430 2345 :(الدات) ضرَخأ
 .593 409 :ولخأ

 .504 :485 2476 328 «207 ,(83 272 :غيلإ
 .503 :يليلأ
 .596 :نيسحنرمأ
 .9 : وح رمأ

 .623 :تلمتنأ
 .531 2391 0167-2277 224 :سلدنألا
 .331 :ضانزنأ
 . 3 : سيتا

 .428 :داهنأ

 .424 «228 :يافأ
 .226 :سغأ
 .3587 :وججوا

 .298 :ردوأ
 .410 :(ترئنمت) ضرحهوأ
 .455 :(ةعردب رصق) احلا دال وأ

 .485 2300 2299 163 5 : يسيإ

 .503 :نلاغيإ
355 

 .418 :ّيبسلا سابعلا يبأ باب
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 .334 :ناليأ باب

 2510 :428 2373 370«2 2,75 :ةسسيجلا باب

6. 

 .584 2288 :(تنادورات) سيمخملا باب

 .470 02 2 ارم) سيمخلا باب

 .172 :غابدلا باب

 .451 2340 :ةتبسس باب

 .443 «438 :(سانكم) ىسيع باب

 .يبسلا سابعلا وبأ باب - ساف باب
 420 2418 2.346 2230 3 :ح وقفلا باب

0 487 4497 24607 621. 

 .5 :نييورملا باب

 .422 :ةعيلقلا باب

 43 :ةجروقلا باب

 .448 4414 :(رصقلا) يداولا باب
 .536 2531 308(2 :ةياجب

 .435 :ديدجألا جربلا

 .268 ( 1 :ةقرب

 .574 2225 :(دجسم) ةيقوقربلا
 .92 :ونرب

 .19] :يزوربلا

 .348 2347 2256 «254 :ةجيربلا

 .574 :ةطاسب
 .472 (201 «172 :ةركسب
 .140 :دادغب

 78 : عيقبلا

 "036 :هرانب

 .437 :يريزوب

 .44][ :(ةعقو) ةبقعوب
 .474 :سنكلوب
 .22 . ىسوموب

 .سدقلا 5 سدقملا كك

 تسسن تت تسع

 .419 2249 :ت ونحات

 .430 2567 .479 2.345 48 :(ةلدات) الدات

 .503 2371«2 :تنمدان

 .2 :تلاورزات

 .564 :تاورزات

 .269 :ةردغزات

 422 2348 2265 2177 48 :(هزات) ىزات

9 614. 

 .573 :ايزات

 .445 :ةيغات

 .171 :تشيضخهأت

 .599 2505 «(459 324(2 (74 :(ةغادز) تللفت

 .(ةساملجس رظنا) تللفات

 .تورهمن - تورحججات
 .556 :تورمات

 .264 :انسمأت

 2.590 (553 (551 2290 «138 :تحلصمات

5. 

 .163 :تهبت

 .130 :تجحنت

 .569 :(ضيبلا) يبيحب

 .623 «587 «463 2329 :57 :لامرلا تحن
 .145 :تردت

 . 144 :نيرواحجا ةبرت

 .112 :ليلح خيشلا ةبرت

 2207 2200 «17] 2.52 .51 .49 :ت ئدرت

0 2285 2286 2287 2288 2291 2292 

 «.309 2390 «(384 6379 .غ326 2307 06

 489 2483 2469 2.464 .ك16 2405 4

06 515 2.577 2.599 613. 

 .299 :طاوسرت

 .5387 2186 :تحنزت

 :12 نيك وزن

 .9 :نيركزت

 .483 2.382 2326 4323 2147 :يكزت
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 .323 2.123 :تومزت

 .624 :تنزت

 .334 :تواتست

 .16 :تحخست

 .505 «173 :تلدحخلست

 .484 :تيحكلست

 .17 :توسن

 467 2466 2328 2113 234 :(ناوطت) نواطت

4 521. 

 .432 2188 :نيتاعت

 .388 :تفيزغت

 .125 :نمنعت

 .587 .143 :تشكت
 .373 :توكت

 .-060 .نيدر ةعلت

 038 237 227 :26 225 224 .23 :ناسسملت

9 246 57 2127 2242 2274 2275 2276 

7 2289 2324 2356 2371 412. 413 

 .614 612 2.572 2.571 .3ثذؤه4 .453 4

 .549 .195 :تزامت

 .478 :تجمت

 212 :تيززرع

 .147 :تيقمت

 2113 «106 2103 2.90 69 66 :تتورهحل“

4 2.1185 2.162 184 2202 2264 3857. 

 2223 2147 .142 «.130 449 12 :ترربمج“ت

3 2294 299. 342. 2410 486. 

 .368 2155 46 45 :تكبتت
 .386 :تلمغنت

 .596 «465 2323 2300 2298 «253 :ةلاهت

 .246 .245 2244 2242 2155 :تاون

 .597 2431 2315 :رانموت

 .537 «.532 2.531 2.409 2234 2133 :سنون

 .621 :يرعزيت

 .رطفلا نيع طابر < رطفن طيت
 .5/8 2207 :ترزنيت

 .12 :توين

 .350 :(رصقلا زاوحأ) ةزئاجلا
 .326 :ىمدت بناج

 .377 :راغمأ نبا عماج
 .358 :رهزألا سيردإ عماج
 .93 «(62 :نييرابألا عماج

 109 107 «106 «101 «51 :رهزألا عماج
0 2202 2225 2282 2322 2467 524 

5 531 543 2570 574» 611. 

 2316 2275 210 :(ءافرشلا) فارشألا عماج
0 

 .12 ترك عماج

 .51 :(تندرت) ديدجلا عماجلا
 .2/0 :قشمد عماج

 .20 :ةنوتيزلا عماجج

 .294 :تلدهست قنع عماج

 .456 199 :ةراعلا عماج
 .453 :يرمعلا عماح

 .ينولوطلا - نولوط عماج
 .82 :مهزرح نب يلع عماج
 83 279 2.60 (57 .40 226 :نييورقلا عماج

9 2.166 2.183 2.195 248. [301). 302. 

3 2336 2.346 2350 2370 2.411 427 

 .533 518 510 2.509 2.480 44د 9

0 553. 2.563 565.» 2.566 582. 

 .291 :ةبصقلا عماح

 .404 2288 (286 «52 :(تندرت) ريبكلا عماجلا
 .199 :(ءالدلا) ريبكلا عماجلا
 .599 2568 457 :نييبتكلا عماج

 .-7 :نييساوملا عماج

 520 2286 (95 :83 :81 :سلدنألا عماج
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.259 2 

 .547 :دماح يب لابج

 .47/9 :اطع ب لابج

 .39 :نسانزي يب لابمج

 .344 :الدات لابج

 .575 2.472 2314 2305 :ةواوز لابج

 .162 2128 :جحمأ لبح
 .599 2.505 .459 «122 112(2 «10 :ثكرد لبج

 .207 :تانمد لبج

 .(ضرعلا لبج رظنا) نارفعزلا لبح
 .436 «416 415 :نوهرز لبج

 .488 :رصرص ليح

 .428 :ضرعلا لبج

 .605 :ةفرع لبح

 .564 «562 «28 :ملعلا لبح

 .356 :ريبكلا لبجلا

 .370 :57 :تسكلا لبح
 .198 :تروك لبج

 .581 :ةطمل لبج

 .371 :يندم لبح

 .0 :ةروكسه لبحج

 .615 «(614 :ذنالبو لبج

 .51 :(ساف) فرجا

 .566 :(دالب) ديرجلا
 314 307 2305 2278 238 225 :ريئازجلا

7 1 474 2.536 557. 

 .119 :ةرقش يبأ نانح
 .229 :هونجج

 .177 :(رهن) لوحيح

 .165 :ةزئاجلا

 .621 «(620 ,391 :ءامذجلا ةراح

 .204 :نينايزلا ةراح

 2172 2168 «132 95 ,.84 54 :زاحبحلا

060 473 24/74 486. 

 .547 2255 237 :ىسيع نيب وأ ىسيع رجح
 .549 460 «431 :(رصق) ةغاغم رجح
 .521 2361 «164 «113 :يكملا مرحلا

 .77 :يوبنلا مرحلا
 2116 «108 87(2 85(2 (82 272 .43 :نيمرحلا

0 2140 2141 2234 2268 2320 [321. 

06 2396 [2)47 2.472 2473 498. 507/7 

02. 

 .327 :ءايرك ز يب نصح
 .561 :(ةعقو) رمحلا
 .385 :زيدرجج ةموح

 .5 :نيرافحلا ةموح

 .(روصقلا رظنا) روصقلا ةموح
 .231 :نييبتكلا ةموح

 هس 4 هه

 .321 :ةشرح

 .396 :ليلخلا

 .432 :نوتيزلا قدنح

 .408 :ةرايخ
5-8 

 .217 :سداد

 .593 :نيطبارملا راد

 .428 :(ريداخغأ) ىراصنلا راد
 .493 :(رهن) ةلحد

 .317 :شبكلا عارد
 .306 :زاجحلا برد

 .340 ,.309 ,؛92 :ليوطلا بردلا

 .2 :دووعسلا برد

 2.106 .104 2.96 290 70 67 ,43 :ةعرمد

 2253 «(204 «162 ء.160 2.143 2.114 2

3 2307 2.324 2396 454 2.476 4/9 

5 550 2573 585. 

 .555 :لوكرد
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 .343 «207 «179 :(ةيئالدلا ةيوازلا) ءالدلا

 .58 :قشمد
 و |

 .387 :رجحلا سار

 .371 :سوس يداو سأر
 .553 2435 2377 :رطفلا نيع طابر

 .360 ,229 :حتفلا طابر
 .221 :ةسام طابر

 .24 :ريبلا ةوبر

 .78 :بترلا

 .204 :قرلا

 .534 :ةعقر
 .254 :سوت ةبكر

 .594 :تسامر

 .486 :(ساف) ةليمرلا

 .591 :(شك ارم) ةليمرلا
 302 :يسافلا نساحملا يبأ ةضور

 .70 «69 :ىلع نب دمحأ ةضور

 124 : ىسوم ني دما ةضور
 .143 :يوحوألا نسحلا نب ديعس ةضور
 .92 :زيزع يديس ةضور
 .182 :(ةنيدملا) ةفيرشلا ةضورلا

 .2)0 :يحاهنصلا ىلع ةضور

 .2/74 :يدهفلا ىسيع نب دمحم ةضور

 .181 :طارشلا دوعسم ةضور

 .84 :(دالب) مورلا
 .508 :فيرلا
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 .571 2268 :بازلا

 .144 :يلالمسلا ميهاربإ ةيواز
 .168 :يلطسقلا رمع وبأ ةيواز

 .483 0328 2194 .(83 :ىسوم نب دمحأ ةيواز

 .تورهم - يتورهخمتلا رصان نب دمحا ةيواز
 .(ةيئالدلا ةيوازلا رظنا) ةيركبلا ةيوازلا

 .426 :يديعسوبلا ةيواز
 .366 :تسوهحركت ةيواز

 2208 2207 «200 «199 290 :ةيئالدلا ةي وأ لا

0 2.306 2307 345 477. 

 .500 :يرصملا نونلا يذ ةيواز
 .177 :يونجلا ناوضر ةيواز
 .291 :معنملا دبع نب ديعس يديس ةيواز
 .113 112 2 :يباوصلا ةيواز

 .451 :450 :449 :ةينسحلا ةشئاع ةيواز
 .416 :يرغضملا هللا دبع ةيواز
 .527 :يلالهلا هللا دبع ةيواز
 .48 1 :يواكشلا وبأ ىلع ةيواز

 .487 :ينراحلا دمحم نب ىلع ةيواز

 .427 :شوكلا ةيواز
 .550 :يسوسلا دايع ةيواز

 .419 418 :417 :يناوزغلا ةيواز
 .601 :غابصلا دمحم ةيواز

 .355 24311 «94 «93 «76 (53 :ةيفخملا ةيوازلا

 .372 :طارشلا دوعسم ةيواز

 .405 :سيرهإ يالوم ةيواز
 .441 24437 2405 2382 :نوهرز

 .521 :(رش) مزمز
 .165 :ةكوجهز

 - سد

 .409 2233 :لحاسلا
 .624 :ةحجاهنص ةيفاس

 .169 :ةتبس

 2286 2204 «157 2126 68 :ةسااملجس

7 333 2392 397 416 2447 572 

73-. 
 .597 «194 :ةحاهنص ةريرس

 .374 :ةليقعب حطس

 .505 :ةليفقعب ةنيفس
 .198 :ةداركس

 488 2.395 2360 2348 2347 2110 ::"طاس
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2 493 494. 

 .492 :سالس

 .460 ,«246 .92 45 :نادوسلا

 .568 :رجحلا روس

 2.121 «112 2101 2.95 .49 «.12 21] :سوس

3 2144 147. 190» 2200 2207 2222 

 22/1 2262 2.258 2257 2256 2252 لذا

6 2289 2292 2296 2356 2358 2369 

0 2416 2.428 2469 2476 2.486 489 

5 578 585 2.592 593. 609. 

 .498 :ةسوس

 43 ةناضوس
 - شد

 .481 :ةلاش

 .567 .543 2396 2368 2857 58 :ماشسلا

 .474 :سلماربش

 .622 .558 451(2 .450 .448 .35 :نواشفش

 .430 :(الدات) ةدنوفش

 .435 :نيعامشلا

 .541 :(عماج) ةينوخيشلا
 .618 :ةواشيشلا

 - صد

 .182 :كوهرز هرخخص

 .473 :ديعصلا

 .392 2212 : ورفص

 .572 .49 ,46 :ةعموصلا
 7-0 ص هس

 .134 :دابع نبا حيرض

 .351 :ميهاربإ وبا حيرض
 .4 : يناككسلا ركب وبأ حيرض

 .337 :يبسلا سابعلا وبأ حيرض
 .315 :بلاغي وبأ حيرض

 .346 :نساحملا وبأ حيرض

 .295 :رشاع نب دمحأ حيرض

 .526 :رهزألا سيردإ حيرض
 .4 : يسافلا رداقلا دبع حيرض

 .448 :مولظملا هللا دبع حيرض
 تااعاع

 .349 2202 ,201 «22 :سلبارط

 .501 :(ةعقو) فيرط

 .106 :ةحلط

 .556 (449 2413 :ةجنط

 .543 «541 :(عماج) ينولوطلا

 .586 :ةبيط
 تان

 .587 :ةفيرظ
 .124 :ةناشغ لالظ

 .157 :ءارهظلا

 .420 :سلدنألا ةودع
 .347 :شئارعلا

 .136 2.87 :قارعلا

 .133 :ةبقعلا

 .419 :نيجاسملا ةبقع

 .611 :ملعلا

 .347 :ةرومع

 .294 :(ترنت) تلدغست قنع

 2331 (330 2261 2254 «15 :لامرلا قنع

9. 

 .438 2198 :(دالب) فوع

 .348 :بصقلا نيع

 .121 :لبش يب ةباغ

 .549 .484 «207 «139 :ريطلا ةباغ

 .592 .448 2255 :(دالب) برغلا

 .569 2531 .4497 2335 «277 :ةطانرغ

 .614 :(ساف يحاون) ذمغلا

 - فىندح

 .410 2285«2 :ترنع ةجئاف
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 .612 .480 2.306 ,248 .91 :ديدجلا ساف

 .620 «418 «91 :(يلابلا) ةعيدقلا ساف
 .486 +5 :ءارفصلا ةجفلا

 .567 2562 «.169 67 :ةلاتشف

 .328 2180 .43 :كيطف

 .328 :يلف
 .259 «258 :تلتت مف

 .325 :يحكزت مف

 .299 253 :(زونمأ) نصحلا مف
 .510 «508 :(ساف) ديما دبع يديس قدنف

 قد

 .498 :سباق

 .472 409 2282 2202 «82 278 :ةرهاقغلا

6 539., 541 543. 544 611 617. 

 .518 :(شكارم) فارشألا ةبق
 .434 :ضايع يضاملا ةبق
 .504 2.502 «485 «452 2310 :(دالب) ةلبقلا

37 

 .214 :بتقلا

 .556 2.417 2.396 2172 2113 4 :سلقلا

 .488 285 «258 :ةينيطنطسملا

 .472 :ةنيطمسق
 .599 2196 :تندرت ةبصق

 .418 :ساف ةبصق

 311 2274 2248 «.131 :(ةماتك رصق) رصقلا

 451 2.450 .ك48# .421] 2.413 2350 0

4 2.476 506)» 2600 2601 2602 603 

4 2.605 606. 

 .591 «426 ؛419 :(شكارم) روصقلا

 .133 :ةليأ ةعلق
 .520 :دامح يب ةعلق

 .593 .498 409 :ناوريقلا
 -كد

 .597 :راونألا ةيدك
 5 رك
 .لبج < تسكلا

 .368 :نشك

 .368 :وتك

 .138 :كيك
 _- ل -

 .282 :ةناعل

 .162 ١128 «106 (58 :(ةواتك) ةواتكل
 -م-

 .521 :بصحخلا
 .(ةيوازلا رظنا) ةيفحملا

 .236 :ناكربأ نسحلا ةسردم
 07 :نيراطعلا ةسرلم

 .518 :ةينانعلا ةسردملا

 .506 ؛446 2369 (59 :ةيحابصملا ةسردملا

 .420 :يداولا ةسردم
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 .504 :ءايرك ز ب رشدم

 .441 :هّلل | دبع يديس رشدم

 .430 :هّلل ا ديبع رشدم
 .8 : يصاغملا رشدم
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 .546 :ةهف ىلا

 0. :حازم
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 .383 :تميزم

 .428 :(ساف ةيحان) ىقتسملا
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 .8 :ىصقألا برغملا
 .532 :(رصم) ةيفوصلا رباقم

 .286 :(تندرت) ةديدجلا ةربقملا

 .529 :ئشيضخلوألا ةكرب يديس ةربقم
 .249 :نيجاسملا ةربقم

 .184 :ناديولا ةربقم

 وتشهللا نيسح نب كروبي ةربقم
 .5/71 :ةرقم

 .579 :ةدمرقملا

 2232 2168 «ك137 54 53 52 كب :ةكم
4 2279 2295 20335 2348 2394 436 
8 2405 2509 [52) 528 529 539 

02 24608 611)» 617 615. 

 8ك 2178 133 280 229 228 :ةسانكم

7 2248 2249 22273 2286 289) 3502 

4 2339 2341 396) 2429 2435 436 
8 442 43 534 2)579 580) 581. 

 .27 «25 :ةنايلم
 321 تم

.102 : 

 هس نا

 .593 :سيفن

 .8 :عيبرلا مأ رهن

 .يداو < ةعرو رهن
 .233 :ةطمل نون

 .467 «18 :(رهن) لينلا
 هد

 418 «413 2368 2271 «192 :(دالب) طبل
7 450. 
 .349 :ريشنهلا

 .122 :لتنز توه
 - و |

 .2 :مضرا يداو

 .297 254 :ساغلأ يداو
 .0 : سيلا يداو

 .17 :ديف تيأ يداو

 .486 4 : يسيأ يداو

 .-58 :ناوعلوب يداو

 .186 :يبكزت يداو
 .254 :ترنُع يداو

 .503 :تلمت يداو

 .426 :تفيسنت يداو

 .503 :لاسيت يداو

 .325 0 :لبجلا يداو

 .2/6 2221 ء162 2128 :ةعرح يداو

 .60 :نوتيزلا يداو

 .385 2.371 :وبس يداو

 .122 :ةلالعح يداو

 .522 2453 2189 :سوس يداو

 .618 :ةواشيش يداو

 .-3 :سيرع يداو

 .435 :ساف يداو

 .298 «141 :ةسوكل يداو
 .422 :نبللا يداو

 .546 2.490 2375 ن1 :(ةلون) ةطمل لون يداو

 .12 :تنين يداو

 .4 :ةكاوتشه يداو

 .170 «169 229 :ةعرو يداو

 .3 :ضايلو ىداو

 .263 :توك يداو

 .431 273 :ثاجو

 .268 :ةعرو

 .197/ 7 :ضوعرو

 .42 :نالسلسو

 .413 :نئالو

 .24 :لارهو

 .477 386 0344 :تعزوو
 - يد

 .3609 92 2,87 54 :نميلا
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 ةيبرعلاب (1
 :(يشك ارملا سابعلا) ميهاربإ نبا *

 نب باهولا دبع :قيقحت ,مالعألا نم تامغأو شكارم لح نم مالعإلا-
 .1975 .طابرلا ةيكلملا ةعبطملا .روصنم

 :(هلل ١ دبع نب يلع) عرز يبأ نبا *
 .ساف ةنيدم خيراتو برغملا كولم رابخأ يف ساطرقلا ضورب برطملا سينألا-
 .3 ىطابرلا

 :(هلل ١ دبع نب دمحأ) يلحم يبأ نبا *

 .يرودقلا ديلا دبع :قيقحت ,تيرفنلا تيرفعلا موعلب عطق يف تيرخلا تيلصإ-
 . 901 ىطابرلا

 .2634 .ح .خ .خم .ةساملجسب فيرعتلا ف ديبقت-

 (يعاضقلا هللا دبع نب دمحت) رابألا نبا *
 .1955 «ةرهاقلا ,ةلصلا باتكل ةلمكتلا-

 (ليعامسإ) رمحألا نبا *
 .1972 «طابرلا ءروصنملا راد .ىربكلا ساف تاتويي-

 (ريزولا» سيردإ نبا *
 .12229 مقر .م .خ .خم ,سانكم ءاحلص يف دييقت-

 (كلملا دبع نب فلخ) لاوكشب نبا *
 .1966 «.ةرهاقلا ,ةلصلا باتك -

 (نساحلا وبأ) يدرب يرغت نبا *
 .1348 ءرصم «ةرهاقلاو رصم كولم يف ةرهازلا موجنلا-

 (جرفلا وبأ) يزوجلا نبا *
 .ةفلاثلا ةعبطلا ءساور دمحم و يروخاف دومحم :قيقحن .ةوفصلا ةوفص-

 .م1979/ه9
 (دمحأ) جاحلا نبا *

 .1920 مقر .ع .خ .خم «بختتملا ردلا-

 (يلع نب دمحأ) ينالقسعلا رجح نبا *
 .1966 .رصمم. يندملا ةعبطم «ةنماكلا رردلا-
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 (نمح لا دبع) نودلخخ نبا *
 نمو «ربربلاو مجعلاو برعلا مايأ يف «ربخلاو إدتبملا ناويدو ءربعلا باتك-
 .1971 «توريب ءءازجأ 6 يف ءربكألا ناطلسلا يوذ نم مهرصاع

 (دمحم نب دمحأ) ناكلخ نبا *

 «توريب «سابع ناسحإ روتك دلا :قيقحت ء...كامزلا ءانبأ ءابنأو نايعألا تايفو-

 .م1972/ه2

 (ميهاربإ نب دمحأ) ريبزلا نبا *
 .1980 ءطابرلا ءلاصنفورب يفيل :قيقحت «ةلصلا ةلص-

 (يلداتلا ىسحي نب فسوي) تايزلا نبا *
 «قيفوتلا دمحأ :قيقحت ؛بسلا سابعلا يبأ رابخأو فوصتلا لاجر ىلإ فوشتلا-

 .1984 «.طابرلا «ةيناسنإلا مولعلاو بادآلا ةيلك تاروشنم

 (نمحررلا دبع) ناديز نبا *
 :ةينطولا ةعبطملا ءءازجأ 5 يف ءسانكم ةرضاح رابخأ لامجب سانلا مالعأ فاحتإ-
 .م1941/ه4
 .1961 ء,طابرلا ,ةيكلملا ةعيطملا «نيأزج ُق .ةلودلا مظن ماعم ُق ةلوصلاو زعلا-

 مقر .ج.ع.خم «فيرشلا نب ليعامسإ يالوم رخافمل حيملتلا يف فيطللا عزتلا-
 .س 5

 دعس نيا *

 .م1938/ه1357 «توريب «ىربكلا تاقبطلا-

 (مالسلا دبع) ةدوس نبا *
 .م1960-1965 ءءاضيبلا رادلا «نيأزج يف ,ىصقألا برغملا خرؤم ليلد-

 (يدواتلا دمحم) ةدوس نبا *
 .د725 مقر .ع .خ.خم م نبا ةسرهف-

 (دمحا نب دمحم) دعص نبا 4

 .ك 6 مقر .ع .خ .خم .نيحاصلا ةعبرألا بقانم ف نيرستلا ةضور-

 .91124 مقر .م.خ.خم «بقانملا رخافم نم هللا ءايلوأل اميف بقاثلا مجتلا-

 (يولسلا احلا دمحأ) رشاع نبا *
 .1991 «طابرلا .ع .د.د لينل ثحب «نييدعسلا دمحم :قيقحت ءرشاع نبا ةسرهف-

 (تقوملا دمحم نب دمحم ) هلل | دبع نبا *

 «ةرهاقلا ءرشع عبارلا نرقلا ىلإ لوألا نرقلا نايعأ تايفو يف رشتنملا ءايضلا-
 .ه9

 (زيزعلا دبع) هلل | دبع نبا *
 .م1984 234 ددع ,لهانملا ةلحب ,«" يراضحلا اهعاعشإو ةيبرغملا ةيدابلا"-
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 .م1974 ]1 ددع .لهانملا ةلحبب «"”برغملا ف ةرضاح لوأ : ريبكلا رصقلا"-

 .م1972 «ةلاضف ةعبطم ءىصقألا برغملاب ءارقلاو نيرسفملاو نيثدحملا مجعم-

 م06 ىطابرلا .ءارحصلا ةملعم-

 .م1976 «طابرلا ءءازجأ 3 «ةيراضحلاو ةيرشبلا مالعألل ةيبرغملا ةعوسوملا-

 (دمحم نب دمحأ) ةبيجع نبا *
 .ز3347 مقر .م.خ.خم «نايعألا تاقبط يف ناتسبلا راهزأ-
 .مم 2 «ناوطت .ءفوصتلا قئاقح ىلإ فوشتلا جارعم-

 (دمحم نب دمحا) يراذع نبا *

 .ءازجأ 3 يف ,م1980 «توريب ط «برعملا نايبلا-

 ٠ (دمحم) ركسع نبا *
 :قيقحم «رشاعلا نرقلا خياشم نم برغملاب ناك نم نساحن رشانلا ةحود-

 .م 06 ىطابرلا .يجح دمحم روتك دلا

 ) ىلا دبع ح الفلا وبأ) يلبنحلا دامعلا نبا *

 .(.ت.د) ؛«توريب ءءازجأ 5 ءبهذ نم رابخأ يف بهذلا تارذش-
 (طارشلا دمحم نب دمحم ) نوشيع نبا *

 .ماظنلا ةرهز :قيقحت «ءساف لهأ نم نيحلاصلا رابخأ ف سافنألا رطاعلا ضورلا-

 .م9 ىطابرلا .ع.د.د لينل ثح

 .د1246 مقر .ع .خ.خم «هيونت ساف ءالضف نم هب عقي مل نم ىلع هيبنتلا-
 (دمحا نب دمحم) يزاغ نبا *

 رادلا ,يهازلا دمحم :قيقحت «دانلاو لزنملا لهأ لاقتنا دعب دانسإلا موسرب للعتلا-

 .(يزاغ نبا ةسرهف) 21979 ءءاضيبلا

 .م1964 ءطابرلا ,ةيكلملا ةعبطملا ءنوتيزلا ةسانكم رابخأ يف نوتهلا ضورلا-

 يكلاملا نوحرف نبا *
 وبأ يدمححألا دمحم :قيقحن «سمهذملا ءاملع نايعأ ةف رعم بهنذملا جابيدلا-

 .مم2 .ةرهاقلا ءرونلا

 (ولب دمحم) ويدوف نبا *
 لينل ثحب «يلذاشلا ةجيهب :قيقحت «روركتلا دالب خيرات يف روسيملا قافنإ-

 .م0 .طابرلا .ع.د.د

 (سابعلا وبأ دمحأ) يضاقلا نبا *
 باهولا دبع :قيقحت «ساف ةنيدم مالعألا نم لح نم ركذ يف سابتقالا ةوذج-
 .م1973-1974 «طابرلا «نيأزح يف ءروصنم نبا
 ىازجأ 3 ءروتلا وبأ يدمححألا دمحم :قيقحت «لاجرلا ءامسأ يف لاجحلا ةرد-

 .م0-1974 .ةرهاملا
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 روتكدلا :قيقحت «تايفولا نم ةنس فلأ نمض «دئاوفلا ةظافل نم دئارفلا طقل-

 .م 6 ىطايرلا (« يجح دمحت

 (نيطنسقلا نيسح نب دمحأ) ذفنق نبا *

 فلأ نمض .يجح دمحم روتكدلا :قيقحت «بلاطملا ىنسأ يف بلاطلا فرش-

 .م 6 ىطابرلا «تايفولا نم ةنس

 .م1983 «توريب ءضهيون لداع :قيقحم «تايفولا باتك-

 ديحما دبعو رفينلا ىلذاشلا دمحم :قيقحم «ةيصفحلا ةلودلا ئدابم يف ةيسرافلا-
 .م1968 ءرشنلل ةيسنوتلا رادلا ,يكرتلا

 هحجام نبا *

 .م 5 .ةرهاملا («يقابلا دبع داؤف دمحم :قيقحت «هحام نبأ نتس-

 (دمحم) فولخ نبا +
 .م1969 «ةرهاقلا «ةيكلاملا تاقبط يف ةيكزلا رونلا ةرجش-

 (يناسملتلا دمحم نب دمحم ) ميرم نبا *
 ءرئازجلا ءبنش يبأ نب دمحم رشن «ناسملتب ءاملعلاو ءايلوألا ركذ يف ناتسبلا-

 .مم8

 (رمع) نقلملا نبا *
 .م1973 «ةرهاقلا «ةبيرش نيدلا رون :قيقحت «ءايلوألا تاقبط-

 (يسافلا دمحأ نب دمحم) حيلم نبا +

 :قيقحن «براأملاو لامالا ىهتنم ىلإ براغملا راطقأ نم برامسلاو يراسلا سنأ-

 .م1968 ءساأف «يسافلا دمحن

 (باهولا دبع) روصنم نبا +
 .م9 ى.طابرلا .ةيكلملا ةعبطملا «يبرعلا برغملا مالعأ-

 م1979 216 دنع .لهانملا ةلحم «خيراتلا ربع ةليصأ-

 .م1968 .طابرلا «ةيكلملا ةعبطملا ,برغملا لئابق-
 يشكارملا تقوملا نبا *

 يف رجحلا ىللع عبط ؛ةيشكارلا ةرضحلا ريهاشمب فيرعتلا يف ةيدبألا ةداعسلا-
 .ه1336 «نيازج

 (نيدلا لامج لضفلا وبأ) روظنم نبا *
 .م1956 «توريب «برعلا ناسل-

 (يعردلا دمحأ) رصان نبا *

 .ه1320 «سافب ةيرجح ةعبط «ةيزاجحلا ةلحرلا-

 (يكوذلا دبس نب نيسنلاو ربا نإ«
 .ج508 مقر .ع .خ.خم ءرصان نبا نيسحلا ةسرهف-
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 (فسوي نب ناميلس) رصان نبا *
 مليفوركيم ءريبكلا دمحم نب فسوي نساحملا يبأ ديناسأب رصاعملا لخلا فاحتإ-

 .186 مفر 14 .خ

 (دمحأ) ديز وبأ *
 .يرجمهلا رشع يداحلا نرقلا يف برغملا مالعأ نم ؛ينادورلا ناميلس نب دمحم-
 .1990 «طابرلا ءظاكع تاروشنم

 (يكوتشهلا دمحم نب دمحأ) يزوحأ *
 .(147 ق-190 ق) .ع .خ «ةيناثلاو ىلوألا هاتلحر-
 ةنازح ةخخسنو ؛ةصاخ ةخسن) «ناوخالاو ةبحألا ةزاحإ ىلع نالجعلا ىرق-

 .(ينونملا دمحم ذاتسألا

 (دمحم) رضخألا *
 .ءءاضيبلا رادلا ,.داشرلا راد «ةيولعلا ةلودلا دهع ىلع برغملا يف ةيبدألا ةايحلا-

 .م 7

 (ه1221 .ت دمحأ نب دمحم) يزودألا *
 ةخسن) سيالحوب رابخأ يف سالجلا ةهزن وأ «ةيكزلا سافنألل ةيضرملا دئاوفلا-
 .(ةصاحخن

 (ه1223 .ت يبرعلا نب دمحم) يزودألا *
 .(ريداكأ ؛كافرأ ةنازخن طوطخم) شكارم ىلإ ةلحرلا حرش-

 (ريشبلا دمحم) يرهزألا *
 .ه1325 ءرصم «ةنيدملا ماع بهذم نايعأ يف ةنيمثلا تيقاويلا-

 (دمحم نب دمحأ) لافذأ *

 (تينزت «يفوعلا ةنازحخ ةخسن) ىسوم نب دمحأ بقانم-
 (ميعن وبأ) يناهفصألا *

 .م1938 ؛ةرهاقلا ةعبط «ءايفصألا تاقبطو ءايلوألا ةيلح-

 (رمع) افأ *
 هولن لامعأ نمض 1 رشع عساتلا ل رمل ِق ريداكأ داصتقال ةيخي راتلا داعب الا"

 .م1990 ءءاضيبلا رادلا «ىلوألا ةعبطلا .ىربكلا ريداكأ
 ((م1822-1906 سوس) رشع عساتلا نرقلا يف برغملا خيرات يف دوقنلا ةلأسم-
 .م1988 ءريداكأ «ةيناسنإلا مولعلاو بادآلا ةيلك تاروشنم

 (ريغصلا دمحم) ينارفإلا *
 :ةيرجحلا ةعبطملا ءرشع يداحلا نرقلا ءاحلص رابخأ نم رشتنا نم ةوفص-
 .(ت.د) ءساف

 .م1988 ءزيراب ,يداحلا نرقلا كولم رابخخأ يف يداحلا ةهزن-
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 (دمحأ نب دمحم) يرارخلإلا *
 ..ع .د.د لينل ثحب ,ءشونأ يدمح :قيقحت «نايعألا تايفو يف نانفألا ةضور-
 .م1989 ,طابرلا

 (دمحأ نب دمحم) سوسنكأ *
 ىلع عبط .ءيساملجسلا يلع انالوم دالوأ ةلود ف يسامخلا مرمرعلا شيجلا-
 .ه1336 .ساف رجحلا

 (نمحرلا دبع) يراصنألا *

 مقر .ع .خ .خم «باسنألا نم نيبيندملا ةفرعم يف باحصألاو نيبحا ةفحت-
51 

 يراخبلا *
 .ه1327 ,ىريكلا ةييرعلا بتككلا راد ,ةرهاقلا «يراخبلا حيحص-

 (يفيل) لاصتفورب *
 ءرصم .«فراعملا راد .ةذتاسألا نم ةعومجم :بيرعت «يبرعلا بدألا خيرات-

 .ءازجأ 6 ف م8
 ملعلا راد ءيكبلعبلا رينمو نيمأ هيبن :ةمجرت ,ةيمالسإلا بوعشلا خيرات-
 .م1974 «توريب «نييالملل
 .م1937-1942 «ليرب .نديل .ءازجأ 3 يف «ناملك ورب ليذ-

 (نيمألا دمحم) رازبلا *
 .1992 ءءاضيبلا رادلا «.18-19 نينرقلا يف برغملاب تاعاجملاو ةئبوألا خيرات-

 (يبرعلا دمحم) يرصبلا *
 ءاياوألاو باطقألا ركذ يف رارسألا ةحهبو راربألا ةهزنو رابملا ةحنم-
 .ز1634 مقر .م.خ.خم .رايخألا ءاملعلاو فارشألاو

 (دمحم نب نسحألا جاحلا) يليقعبلا *
 .ه1358 ىاضييلا رانلا ةييرغملا ةعيطملا .فارشألا نييبت-

 (عساولا دبع نب دمحم) يليقعبلا *
 .م1987 ,طابرلا «يسوسلا راتخملا دمحم :قيقحن .يليقعبلا بقانم-

 (ديمحلا دبع يدارم) ينارمعبلا *
 .(ةصاخخ ةخخسن) سوس خيرات نم تاحم-

 (اشاب ليعام!) يدادغبلا *
 .(.ت.د) «ىنثملا ةبتكم .دادغب ,نونظلا فشك ىلع ليلا يف نونكملا حاضيإ-
 .(.ت.د) «ىتنملا ةبتكم داذعب .نيفلؤملا ءامسأو نيفراعلا ةيده-

 (نيدلا يفص) يدادغبلا *
 .توريب «ةفرعملا راد «1 ج .عاقبلاو ةنكمألا ءامسأ ىلع عالطالا دصارم-
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 (دمحأ نب دمحم) يرودقبلا *
 .(صاخ طوطخم) ىربكلا بنيز ةلالسب ىرقلاو ودبلا لهأ فاحتإ-

 (ناميلس نب يلع) يواعمجوبلا *
 ةعبطملا «(هتسرهف) ناميلس نب ىلع ديناسأ ىلحأ يف نمحرلا ىلع دناسملا ىلجأ-

 .ه1298 .ةرهاقلا «ةيبهولا

 (يعردلا دمحم نب نيسسحلا) يديعسوبلا *
 .1003 مقر .ع .خ.خم ءرصان نبا خيشلا ةمجرت يق رئاصبلا ةرانإ-

 (دمحم) براشوب *
 .م1984 ءءاضيبلا رادلا ءر ومزأ و يفسأ ءالحنإ ةنس ىلإ يلاغت ربلا رامعتسالاو ةلاك د-

 (دمحأ) يراكوب *
 .م1989 ءءاضيبلا رادلا ,ةيواقرشلا ةيوازلا-

 (نيسحلا) ينامعنوبلا *
 .م1938 4623 ددع ,ةداعسلا ةلحم .يكيضحلا خيرات لوح-

 (يجاهنصلا يلع نب ركب وبأ) قذيبلا *
 ءلاصنفورب يفيل :رشن «نيدحوملا ةلود ةيادبو ترموت نب يدهملا رابخأ باتك-
 .م1988 ءزيراب

 .طابرلا ءروصنملا راد ةعبط «,باسنألا باتك نم سبتقملا-

 (يدافا دبع) يزاتلا +
 .م1972 «توريب ءءازجأ 3 «ساف ةنيدمع. ةعماجلاو دجسملا «نييورقلا عماج-

 (نمحرلا دبع) يتراغرغاتلا +
 .يكيضحلاو ينارعشلا تاقبط رصتخم-

 .سوس ءاهقفو ءاملع ضعب مجارت-
 .(تنادورات ,ديز وبأ دمحأ ةنازخخ ةخخسنو 2170 مقر .ع.خ مليفوركيم)

 (دمحم نب ركب وبأ) ينكرتلا *
 .2175 مقر .ع .خ.خم .ناوخالا ةرسم-

 (دمحأ نب دمحم) يتلدهغستلا *

 .ينارمعبلا مصتعم ميهاربإ نب دمحم ةنازخ ةخسن .يكيضحلا ءانثر يف ةديصق-
 .تنادورات

 (هلل | دبع) يدينتلا *
 .عم 7 .ةجنط «برغملا ءايلوأ ريهاشم يف برطملا-

 (دمحأ نب نسحلا) ىشدحمل 00

 يناغلا نسمحلا هزئاج نمص 1-7832 مقر .ع.خ مليف وركيم ءليزنتلا راونا-

 .م1976 «قئابولاو تاطوطخملل
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 (نمحرلا دبع) يترانمتلا *
 .طابرلا ءبادآلا ةيلك ةنازحخخ طوطخمم «ةمألا مولع دانسإ ف ةمجلا دئاوفلا-

 (اباب دمحأ) يناد وسلا ّيكبنتلا *

 لينل ثحبب .عيطم دسحم :قيقحت .جايدلا يف سيل نم ةفرعمل جاتا ةيافك -

 .م1987 .طابرلا «.ع .د.د
 .نوحرف نبال بهدذملا جاييدلا باتك شماهب «جاييدلا زي رطتب جاهتبالا لين-

 .(ت.د) «.توريب

 (دمحأ) قيفوتلا *
 ءاضيبلا رادلا .(م0-1912 ناتلونيإ) رشك عسانتلا كرما 5 يبرغملا عمتجا-

 .م 3

 (نمحرلا دبع) يتريحملا *
 -8 .ةرهاملا ءنورخخاو رهوجج دمحم نيسسح :قيقحن ىراثآلا بئاجع خيرات-

 .م 9

 (سابع) يرارجلا *
 .م1977 .10 ددع .لهانملا ةلحجم .يًكيضحلا ةلحرل لخدم-

 (هلل ١ دبع نب ىسحي) يرارحلا *
 34 /1 مقر .ع.خ .حم .حابصملا ءوص-

 (يلع) ينانزجلا *
 .م1967 ءطابرلا «ةيكلملا ةعبطملا ءساف ةنيدم ءانب يف سآلا ةرهز ٍنيج-

 (يواسيعلا يدهملا نب دمحأ) يلوزجلا *
 «ةرهاقلا ءىسيع نب دمحم يديس لماكلا لاجرلا لحف بقانم يف لماشلا رونلا-

 .ه08

 (دمحم نب يلع) يناجرملا *
 .ما 9 «توريب «تافيرعتلا-

 (حلشلا ديعس ) يلوزجلا +

 .مصتعم ميهاربإ نب دمحم ةنازخ ةخسن .يكيضحلا خيشلا حدم يف ةديصق-

 .تنادورات

 (نمح رلا دبع) يميتشدلا +
 .(صاحخ طوطخم) يكيضحلا بقانم وأ نويكيضحلا-

 .(تاورفات ءيزوحأ ةنازخ طوطخم) يكيضحلا رصتخم-
 (نسح) ثبالح *

 ةيلك ةبتكم. ةنوقرم ةحورطأ «بادألا ْق اهرئثأو شك ارم. ةيفوصلا ةكرحلا-

 .م1987--60 ىطابرلا «بادالا
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 :ىلوألا شكارم ةودن لامعأ نمض ض ,ةيدحوملا شكارم يف ةيفوصلا ةكرحلا-

 .ماإ9 .ىاضيبلا رادلا

 (يردنأ لراش) نايلوج *
 «سنوت «ةمالس نب ريشبلاو يلازم دمحم بيرعت 22 ج «ةيلامشلا ايقيرفإ خيرات-
 ٠ .م 7

 (هّلل ١ دبع نب ىفطصم) ةقيلحت يا #

 .لوبمطساإب فراعملا ةلاك و ةعيطم .نونفلاو بتكلا يماسأ نع نونظلا فشك

 .م1949--41 .نيأزحج ُْق

 ' (نسحلا نب دمحم) يوجحلا *
 .ءازجا 4 ف .م1926-1930 ساف .يمالسإإلا هقفلا خيرات يف يماسلا ركفلا-

 (دمحن) يحح *
 .م1976 «,طابرلا «تايفولا نم ةنس فلأ-

 .م1976 «ةلاضف ةعبطم «نييدعسلا دهع ف برغملاب ةيركفلا ةكرحلا-
 .م1964 ,طابرلا ءيسايسلاو يملعلاو نيدلا اهرودو ةيئالدلا ةيوازلا-

 «تيوكلا «ةيبرعلا تاطوطخملا تاروشنم ءالسب ةيحيبصلا ةنازخلا سرهف-

 . م5

 ' (يلع نب ميهاربإ) يناسحلا +
 «تاسارد ةلجم ءافأ رمع :قيقحت ءروصنملا دمحأ دهع ف سوس لئابق ناويد-
 .1987 «1 ددع «ريداكأ ءرهز نبا ةعماج

 (دمحأ نب دمحم) يضيضحلا *
 .405 مقر .م.خ .خم «ةيزاجحلا ةلحرلا-

 .(طابرلا «ىلالمسلا ةنازخن نم ةروصم ةخسن) هتسرهف-

 (هللا دبع نب دمحم) يبخل يضحلا *
 .(توارفات «ءيزوحأ ةنازخ ةحخحسن) يميتشجلل ةطراشملا لوح هتلاسر-

 (مساقلا يبأ نب دمحم) يوانفحلا *
 .م1991 «رئازجلا ,يمساقلا قورز دمحم :ميدقت ءفلسلا لاجرب فلخلا فيرعت-

 (هللا دبع نب دمحم) يريمحلا *
 .م1975 «توريب ءسابع لاسحإ روتك دلا :قيقحت ةمت ناطقألا ربخ يف راطعملا ضورلا-

 (توقاي) يدادغبلا يومحلا *
 .م1979 «توريب ءرداص راد «ىرقلاو ندملا ةفرعم يف نادلبلا مجعم-

 (دمحأ) يحافخلا *
 3 ءافشلا حرش يف ضايرلا ميسن-

 (رداقلا دبع) يدالخلا *
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 .11 ةنسسلا .9-10 ددع .قحلا ةوعد ةلحي .هراثآو هرصع :بوذجا نمح رلا دبع-

 (هلل ١ دبع نب دمحت) فياخلا *
 .م1986 ؛.ع .د.د لينل ثحب ءكلامع دمحأ :قيقحت «ةفيلخلا بقانم يف ةليلجلا ةردلا-

 .م1933 .ءتوريب ءركفلا راد .12 ج «ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد-

 (يناوطتلا دمحأ نب دمحت) دواد *
 .ءازجأ 6 يف ,م1959-1970 .ناوطت «سيداعرك ةعبطم «ناوطت خيرات-

 (يلع نب دمحم) يدوادلا *
 .م 2 .ةرهاقلا ءرمع دمحم ىلع :قيقحت «نيرمسسمملا تاقبط-

 (زيزعلا دبع دمحم) غ ابدلا *
 .1986 256(2 ددع ,قحلا ةوعد .”نيرظانلا ةجهب باتك"-

 (رمع نب دمحت) يغوغدلا *
 .نامعنوب ةيدوعسملا ةنازخلا طوطخم .يكخيضحلا رصتخم-

 (ىلع نب دمحم ) يلاك دلا *

 . م 06 .ةديدجلا .عارعش وبأ ىفطصم :قيقحتن «زيحج ولا فاحت الا

 (دمحم نب يلع) ينامودلا *
 .(ذامعنوب «ةيدوعسملا ةنازنخلا ةحخسن) ءقيدصلا لا لئاضف يف قيقحتلا ةضور-

 (دمحأ نب دمحم) يهذلا *

 .م1956 .توريب ,ءتيسفوألاب ةروصم .ظافحلا ةركذت-
 (ديزيلا) يضارلا +

 .م2 «ريداكأ .ةساردو قيقحنو عمج+ . يك ومجرلا دواد رعش-

 .(ةيبوجحلا ةنازنلا ةحخسن) سوس ءاهقف ضعب لئاسر *

 (ه1170 .ت «ميهاربإ نب دمحأ) نيكرلا *
 ,ةيبوجحملا ةنازخلا طوطخم) بوقعي نب دمحم يديس رابخأ يف بولقلا عالججب-

 .( تين زين
 ' (زنارف) لاتنزور *

 .م1963 .دادغب .يلعملا لمجحا ح ااص :ةمجحرت ,نيملسملا دنع خيراتلا ملع-

 (يلع) ينوسيرلا *
 .م1975 .ناوطت ,خيراتلا اوعنص لاطبأ-

 (ىسوم نب ميركلا دبع) يفيرلا *
 .م1992 .طابرلا «ةدادعتب ةيسآ :قيقحت ءمكألا رهز-

 (دمحأ رهاطلا) يوازلا *
 .توريب .ةثلاثلا ةعبطلا .طيحملا سوماقلا ست ندع
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 (ديحما دبع) يدابزلا *
 .د984 مقر .ع .خ .خم «دابع نبا خيشلاب فيرعتلاب داترملا ةدافإ-

 (نيدلا ريخ) يلك رزلا *
 .م1980 «توريب .ءازجأ 8 يف :مالعألا-

 (ميهاربإ نب هلل | دبع) ينوهرزلا *
 ىلع :قيقحت ,دحاولا نذإب لايجألا هذه نم دلاولا ةرجه رابحأ يف دفاولا ةلحر-
 .م1988 .طابرلا .ع .د .د لينل ثحب ءوكيزأ يقدص

 (دمحأ) قورز *
 .ك 1385 :مقر .ع .خ.خم «قورز ةشانك-

 (ميظعلا دبع نب دمحم) يرومزلا *
 .ح377 مقر .ع.خ.خم «نيرضاحلا سنأو نيرظانلا ةجهب-

 (مساقلا وبأ) ينايزلا *

 .1577 مقر .ع .خ.خم ,فيرشلا يالوم دالوأ ةلود يف فيرظلا ناتسبلا-

 (ميهاربإ نب دمحأ) يلحاسلا *
 تايفو) مانألا حيباصم مه نيذلا مالعألا تاداسلا ضعب ةافو خيراوت-

 .ةصاخن ةخسن «(يلحاسلا

 (رمع) يلحاسلا *
 .مم 06 ةعبط 2 6 «تماد وراتب يمالسإإلا دهعملا-

 (باهولا دبع) يكبسلا *
 .ه1324 «ةرهاقلا ,ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط-

 (زيزعلا دبع نب دمحأ) يساملجسلا *
 .م1981 «تولصملا ديشر ذاتسألا اهرشن ؛هتسرهف-

 (يطمللا كرابم نب دمحأ) يساملجسلا *
 .م1974 «قالوب ةعبطم ءزيزعلا دبع خيشلا بقانم يف زيربإلا بهذلا-

 (دحاولا دبع) يساملجسلا ١#

 .(ةيناتكلا ةنازنملا نم ةروصم ةحخسنإ) مالسإلا ءاملع نم هتيقل نم ضعيب مالعإلا-
 (دمحم نيدلا سمهخ) يواحخخسلا *

 .ه[4 .ةرهاقلا .عساتلا نرملا لهأل عماللا ءوضلا-

 (ريزولا نب دمحم) جارسلا *
 .م1970 «سنوت «ةيسنوتلا رابخألا يف ةيسدنسلا للحلا-

 (نايلا فسوي) سيك رس *
 .م1928-1930 «ةرهاقلا «ةبرعملاو ةيبرعلا تاعوبطملا مجعم-
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 (مساقلا وبأ) هللا لعس *

 .م1986 «توريب ءنوكفلا ميركلا دبع-

 (نمحررلا دبع) يدعسلا *
 .معا04 «سيراأب «نادوسلا خيرات-

 (دمحم) كاكسلا *

 ماركلا تيبلا لآ قوقح نم مهيلع بجي ام. فيرعتلاب نيملسملا كولم حصن-
 .1258 مقر .م.خ .خم

 (ىسيع) يناتكسلا *
 .(تينزت «يملعلا سلحملا طوطخم) يناتكسلا لزاون-

 (نمحرلا دبع وبأ) يملسلا *
 .م1969 ؛ةبيرش نيدلا رون :قيقحت ؛ةيفوصلا تاقبط-

 (ةيطع نبا دمحم نب دمحأ) يولسلا *
 .12007 مقر .م.خ .خم «راونألا ةلسلس-

 (يقاحلا دمحم نب دمحأ) يولسلا *
 .د533 مقر .ع .خ.خم .رشاع نب دمحأ جاحلا يديس بقانم ضعبب رئازلا ةفحت-

 .د1645 مقر .ع .خ.خم ,ةيرصانلا ةقيرطلا دنس *
 (راتخملا دمحن) يسوسلا #*

 .م1966 «ةيكلملا ةعبطملا ءينادورلا هللا دبع نب دمحم عبطلل هأيه ءاثيدحو اكيلق غيليإ-
 .ءازحأ 4 ْق ناوطت .ةلوزح لاليع-

 ,.ه14 نرقلا فصتنم ىلإ ه 5 نرقلا نم سوس يف يبرعلا ملعلا تالاجر-
 .م 9 .ةجنط

 .م1984 ءءاضيبلا رادلا ,ةملاعلا سوس-

 .م1960-1963 ءءاضيبلا رادلا «حاحجنلا ةعبطم ءاءزحجج 20 «لوسعملا-

 (نمحرلا ديع) يطويسلا *
 .م1979 ء.ركفلا راد .ةاحنلاو نييوغللا تاقبط يف ةاعولا ةيغب-
 .م1971 «ءساف «ةلصلصلا فشك-
 .م1927 «توريب «بيليف هررح «نايعألا نابعأ يف نايققعلا مظن-

 (فيطللا دبع) يلذاشلا #

 ةيلك تاروشنم «17 نرقلا يف برغملا خيرات يف ةقلح «ةيشايعلا ةكرحلا-
 .م1982 .طابرلا ءبادآلا

 (نسح) يواقرشلا *
 .م1987 «ءةرهاقلا ,ةيفوصلا ظافلا مجعم-
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 (دمحأ نب باهولا دبع) ينارعشلا 3#

 .م1954 «ةرهاقلا ءىربكلا تاقبطلا-

 (ميهاربإ حابص) يلخيشلا *
 .م1982 233 ددع ءىملعلا ثحبلا ةلحب :"راغمأ لآ"-

 ماسلا يجب
 .م1977 «توريب .هحلطصمو ثيدحلا مولع-

 (وكيزأ يلع) يقدص *
 نمص .لوهجم زورك اناس نصح طوقسو ءانب لوح تارك ذم باتك يف ةءارق-

 .190 :ص «م1990 ءءاضيبلا رادلا ,ىربكلا ريداكأ ةودن لامعأ

 (ديعس نب دمحم) يقيدصلا *
 .(ت.د) ءءاضيبلا رادلا .باتكلا راد ةعبطم ءةريوصلا خيراتل ةريرسلا ظاقيإ-

 (كييأ نب ليلخ) يدفصلا *
 .م1962/ه1381 «ندابسيف رياتش زنارف هرشنب نيع «تايفولاب يفاولا-

 (ميهاربإ نب دمحأ) يباوصلا *

 .(ةصاخن ةحخخسن) يبا وصلا تايفو-

 (دمحم نب دمحأ) يباوصلا 0

 .(249 مقر ةبيوجحخا ةنازخلا ةحخخسن) يباوصلا لئاسر-
 (ميهاربإ نب ديعس) يباوصلا *

 .(ةصاخ ةخسن) كاكو بسن لوح دييقت-

 (مساقلا يبأ نب دمحأ) يعموصلا *
 .ع .د.د لينل ثحب .يواجلا يلع :قيقحت «ىزعي يبأ خيشلا بقانم يف ىزعملا-

 .م 9 .طابرلا

 (ليعامإ نب نمحرلا دبع) يعموصلا *
 .عومجم نمض «د1103 .ع .خ.خم ,فوصتلا تاداس لاجر ف فوشتلا-

 (دمحم) فيعضلا *
 .م1986/ه1406 «تاروثأملا راد ءيرامعلا دمحأ :قيقحت «ةيولعلا ةلودلا خيرات-
 .1ج «2م1957-1958 «توريب ,(ظافحلا ةركذت) ىربكلا تاقبطلا-

 .5637 مقر .ع .خ.خم «ةيفوصلا قرطلا-

 (فسوي دمحم نيدلا رخف) رماع *
 ةيلك ةنازخب ةنوقرم ةحورطأ «ةيبدألا تاساردلاو محارتلا يف يبلاعثلا ةسردم-
 .م1988 .طابرلا «بادأآلا

 ' (نسحلا) يدابعلا *
 .م1988 ءءاضيبلا رادلا هلل ا دبع نب دمحم يديس حلصملا كلملا-
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 (دمحم نب دمحأ) يسابعلا *
 .(ت.د) «ساف «ةيرجح ةعبط .يسابعلا ةيوجأ-

 (داؤف دمحم) يقابلا دبع *
 .م1981 ءركفلا راد ءميركلا نآرقلا ظافلأل سرهفملا مجعملا-

 ديعس نب ميركلا دبع *
 ميركلا دبع :ةسارد «ةيجارحرلا ةفئاطلا بقانم ضعب ركذ يق ةيضرملا نويعلا-

 م7 ىطايرلا ءميرك

 رهاط نب دمحم نب نامثع *
 .10055 مقر .م.خ .خم .يديزوبلا ميهاربإ نب ىلع يديس ةمجحرت ف دييقت-

 (دمحم) ينامثعلا *
 ةينسسحلا ثيدحلا راد ,ع .د.د لينل ثحب ,يمالسإلا عيرشتلاو ةلوزح حاولأ-

 م1970 .طايرلا

 (دمحم نب ليعامتت) ينولجعلا *
 ءسانلا ةنسلأ ىلع ثيداحألا نم رهتشا امع سابلإلا ليزمو ءافخلا فشك-
 مه1351 .توريب

 (دمحت نب سيردإ) يقارعلا *

 (دمحم نب يلع) يراكعلا *

 .ع.خ .خسم .ةيوازلا ءانبو هتذمالتو هباحصأو خيشملا ركذ 6 ةيواضلا رودبلا-

 د88 مقر

 (يقتلا) يولعلا *
 .م1980 :31 ددع .يملعلا ثحبلا ةلحي . ةرامغ-

 (هللا دبع دمحم) نانع *

 .م1980 ءطابرلا .تالحرلا بتكو خيراتلا مسق سرهف «ةيكلملا ةنازخلا سراهف-

 .مإ 9 .ةرهاقلا «يرصملا خيراتلا رداصمو ةيمالسإلا رصم وحخخرؤوم-

 (نمح رلا دبع) ٍقوعلا *
 .تينزت .قوعلا ةنازحن طوطخم .قوعلا ةشانك -

 (مماس وبأ) يشايعلا 3

 مقر .ع.خ.خم «(يشايعلا ةسرهف) ءالحألا خياشملا تازاحاي ءالخألا فاحتإ-

1 
 .مع.د لينل ثح (قةسيفن يههللا :قيقحت ىرثألا لهأ باهد دعب رثألا ءافتقا-

 م07 .طابرلا
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 اهسراهف عضو «تيسفوألاب ةروصم ةيناث ةعبط «(دئاوملا ءام) ةيشايعلا ةلحرلا-
 .طابرلا ءرشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلل برغملا راد تاعوبطم ءيجح دمحم روتكدلا

 ١ .م7

 (رمع نب هلل | دبع) يشايعلا *
 .د1433 مقر .ع .خ.خم «شايع تيا ةيواز تاداس مجارت يف شاعتنالاو ءايحإلا-

 يضاقلا ضايع *

 .م1982-1983 ءطابرلا .,كلام بهذم ةفرعمل كرادملا بيترت-
 (دمحم نب دمحأ) نييربغلا ١

 .م 0 رئازجلا «ءةياردلا ناونع-

 (نيدلا محب دمحم) يزغلا *
 .ءازجأ 3 يف م1945 ؛«توريب «ةرشاعلا ةئاملا نايعأب ةرئاسلا بكاوكلا-

 (رداقلا دبع نب نمحرلا دبع) يسافلا *

 .د2074 مقر .ع .خ .خم «نمحرلا دبع دمحم يبأ خيشلا بقانم يف ناتسبلا راهزاأ-
 مقر .ع.خ.خم «بوذحملا هخيشو نساحملا يبأ خيشلا ربخب بولقلا جاهتبا-

 .(ققحم) ك 5
 .د2074 مقر .ع .خ .خم ,رداَقلا دبع خيشلا بقانع رباكألا 0

 (ظيفحلا دبع) يسافلا *
 .م1932/ه1350 «ساف ةعبطمو ةينطولا ةعبطملا نآزج «خويشلا مجعم-

 (نمحرلا دبع نب ميركلا دبع) يسافلا *
 .12235 مقر .م.خ .خم «نينسلا ثداوحو نايعألا تايفو ف نينسحملا ةرك تح

 (دمحم نب هللا دبع) يسافلا *

 .ك 1080 مقر .ع .خ.خم «11 نرقلا لهأ نم ربغ نك.مالعإلا-
 (دمحم) يسافلا *

 .م1986 .35 ددع .لهانملا ةلحبب «يسافلا نمح لا دبع ديز وبأ يعوسوملا ل اعلا

 (نمحرلا دبع نب دمحم) يسافلا *
 ,ةيفاكلا ةيداحلا قرطلاو «ةيهازلا تايورملاو «ةيلاعلا ديناسألا يف «ةيدابلا حنملا-
 .ك 1249 مقر .ع .خ .خم

 (يللانملا ىلع نب دمحم) يسافلا *

 .نمحرلا دبع نب يلع خيشلا بقانم ف ناوخإلا ةهزنو ناتسبلا ةحود-
 .2390 مقر .ع .خ.خم

 (ريشبلا دمحم) يسافلا *
 .مم02 ى.طابرلا ءلاورز يب ةليبق-

-15- 



 (يبرعلا دمحم) يسافلا *
 .ه1324 «ساف «ةيرجح ةعبط «نساحملا يبأ خيشلا رابخأ نم «نساحملا ةآرم-

 (يدهملا دمحم ) يسافلا *

 .ج 76 مقر .ع .خ .خم «ةيقورزلاو ةيلوزحلا ةفئاطلا ديناسأب ةيقيدصلا لهأ ةفحت-

 .1515 مقر .ع .خ «مليفوركيم ع امسألا عتمم يف ركذي مل نم.ماملإلا-
 .ج 1975 مقر .ع .خ .خم ,نساحملا يبأ خيشلا رثاك. ةيهازلا نساحملا ةضور-
 :قيلعتو قيقحت «عابتألا نم امهل امو ؛عابتلاو يلوزجلا ركذ يف عامسألا عتمم-
 .عم 9 «ىل وألا ةعبطلا ءدارم ميركلا دبعو يوارمعلا يجلا دبع

 (يسيردإلا دباع نب فسوي) يسافلا *
 .ع8 .ءاضيبلا رادلا «تومرضح ىلإ برغملا نم ةلح رلا طقتلم-

 جرت دومجح حريب
 .ةيعماج ةلاسر) نييداليملا رشع عساتلا و رشع نماثلا نينرقلا لالخ تاوت ميلقإ-

 .ع 4 ةعبط 2( 007 عرئازجلا ةعماج+

 (زيزعلا دبع) يلاتشفلا *
 تاعوبطم ,ميرك ميركلا دبع :قيقحت ءافرشلا كولملا رابخأ ف افصلا لهانم-
 .م1972 .فاقوألا ةرازو

 (يلع نب دمحم) يلاتشفلا *
 .ز3139 مقر .م.خ .خم «تايفولا ةيمال-

 (مالسلا دبع) يرداقلا *
 .د310 مقر .ع .خ.خم ,فارشألا ةعبرألا باطقألا بسن ىلع فارشإلا-
 .د777 مقر .ع .خ.خم .يواشلا دمحأ يديس بقانك. يوارلا دمتعم-
 .ساف .ةيرجحلا ةعبطلا دمحأ هللا دبع نبا انديسب فيرعتلا ٍْق دمهحألا دصقملا-

 .م1932/ه1

 .يداحلا نرقلا لهأ نم برغملاب نميف ؛يداحلا ةفرطو ؛يدانلا ةهزن-
 .د370 مقر .ع..خ.خم

 (ْئئسحلا بيطلا نب دمحم) يرداقلا *
 :قيقحت «جاتحت اهيلإ نمل ةبسانم ةدايز عم جاتحما ةيافك لييذت يف جاتلاو ليلكإلا-

 .معإ 0 .طابرلا .ع.د.د لينل ثحن «يداد ةيرام

 ةيناثلاو ةيداحلا ةئاملا نايعأ رابخأ نم ربعلاو ظعاوملا دافتسمو رردلا طاقتلا-

 .م1981-1983 .توريب .يمماقلا يولعلا مشاه :قيقحمو ةسارد ءرشع

 .د799 مقر .ع .خ .خم «يوارلا دمتعم لامك! يف يواضلا بك وكلا-
 روك دلا :قيقحن ىازجأ 4 «رشع يناثلاو رشع يداحلا نرمللا لهأل يناثلا رشن-

 .م1977-1986 «طابرلا «قيفوتلا دمحأو يجح دمحم
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 (بيطلا نب يبرعلا دمحم) يرداقلا *
 .ك 247 مقر .ع .خ.خم «ةفحتلا راصتخا يف ةفرطلا-

 (ىبحي نب دمحم) يقارقلا *
 .م1983 .توريب .جاهتبالا ةيلحو جاييدلا حيشوت-

 (مساقلا وبأ نزاوه نب ميركلا دبع) يريشقلا *
 .ةرهاملا «فيرشلا نبدومجحخو دوم ميلحلا لديع :قيقحن .ةيريشفلا ةلاسرلا-

 .م1973-2

 (يحام نب سيردإ) ينوطيقلا *
 .م8 الس .ةيبرغملا تاعوبطملا مجعم-

 (رفعحج نب دمحم) يناتكلا *

 3 .سافب ءاحلصلاو ءاملعلا نسم ربقأ نم. سايكألا ةيداحمو سافنألا ةولس-

 .م 0 .ةيرجحلا ةعبطملا «ساف ءازجأ

 (يحلا دبع نب دمحم ) يناتكلا #

 «تالسلسملاو تاخيشملاو مجاعملا مجعمو «تابثألاو سراهفلا سرهف-

 .م02 .توريب

 (اضر رمع) ةلاحك *
 .اءزج 15 يف ,م1959 «توريي «ةيبرعلا بتكلا يفنصم مجارت «نيفلؤملا مجعم-

 (يلع) درك *
 .م1970 .«توريب «1 ج .ماشلا ططخ-

 (جاحلا نب دمحم) َيبعك *
 فونوزيم رشن «سانلا رباكأو شويجلاو نادلبلا رابخأ يف ءشاقفلا خيرات-

 .م1964 .سيرابب

 (رمع) يفيسركلا *

 ةنازخ طوطخم) ةيصولا فو اينثلاب عيبلا يف ةيضرم لئاسم يف ةيضورلا ةبوحألا-
 .(تينزت «وبارغوح
 .(ت.د) «توريب «برغملا لاجر ريهاشم تايرك ذ-

 (دمحم نب دمحا) يرجاملا *
 .ه1332 ءرصم ةعبط .حلاص دمحت يبأ تامارك قيقحت ٍْق حضاولا جاهنملا-

 (دمحأ نب دمحم) يزوناملا *
 .320/3-322 :لوسعملا ,يزوناملا تاركذم-

 لوهجم *
 ةنازخ «نامعنوب ةيدوعسملا ةنازخلا) يلوزحلا ىسوم نب دمحأ ةحايس رابخأ-
 .(لدمح تياب فيرازا

 ا[



 لوهجم *

 رداسقلا دبعو راكز ليهس :رشن ةيشكارملا رابخألا ركذ يف ةيشوملا للحلا-
 .م1979 ءءاضيبلا رادلا ,ةمامز

 لوهجم *
 .2893 مقر .م.خ .خم «يلالحلا دمحأ يديس سئافن نم يلآللا رردلا-

 لوهجم *

 .لولغز دعس ديمحلا دبع :قيقحت ءراصمألا بئاجع يف راصبتسالا باتك-
 .م1985 ءءاضيبلا رادلا

 لوهجب *
 .10897 مقر .م.خ.خم «بابشلا تاحفن وأ «بايحألا تايركذ يف بابلألا ةهزن-

 لوهجم *
 .م1934 .طابرلا ءلاصنفورب يفيل :رشن «ربربلا رخافم-

 لوهجمب *
 .مم68 ىطابرلا ءيسوسلا راتخملا دمحم :قيقحن .يكومسرلا تايفو-

 (نيمأ دمحم ) يبا #١

 .ءازحأ ةعبرأ ف 21967 «ءةرهاقلا ء11 نرقلا نايعأ ف رثألا ةصالخ-

 (ىسوم نب دمحأ) يبارملا *
 مقر .ع.خ.خم .ناوضر يديس بقانم يق نانتمالا بهاومو ناوخاإلا رح

 .ك 4

 (ليلخ دمحم) يدارملا *
 .دادغب «ىننملا راد ءرردلا كلس-

 (دحاولا دبع) يشك ارملا *

 يبرعلا دمحمو نايرعلا ديعس :قيقحت ,برغملا رابخأ صيخلت يف بجعملا-
 .م 8 .ءاضيبلا رادلا .يملعلا

 (دمحم) يشك ارملا *

 .ةفيرشنب دمحم :قيقحت «نماثلا رفسلا .ةلصلاو لوصوملا يباتكل ةملكتلاو ليذلا-

 . ع 4 .طابرلا

 (طخب نيرع“
 .طابرلا .(م1549-1637) يدعسلا ب رغملا خي رات يف ةمهاسم :اهتيدابو ساف

 .م6

 ملسم *

 .م1980/ه0 ةعبط .ملسم حيحص-
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 (دمحتم) يوانسملا *
 .د1419 مقر .ع .خ.خم ميلا دمحأ يديسب فيرعتلا-

 (يبرعلا دمحتم) يرواشملا *
 .م1956 «ةينمألا ةعبطم ءلاحر يديس خيشلا ةفرعم ىلإ لاحترالا جهنم باتك-

 (ئيسحلا دمح) يقرشملا #

 .د1643 مقر .ع .خ.خم .ةيولعلا ةلودلا كولم رك ذ يف ةيهبلا للحلا-

 (ديشر) تولصملا *
 .م1987 ةعبط .يملعلا سرهفلا ليذ-

 (دمحم نب نسحلا) ينادعملا *
 .61 مقر .م.خ .خم «حئافلا عنايلا ضورلا-

 1-2-3 1 .رشنلاو ةمجرتلاو فيلاتلل ةيبرغملا ةيعمجلا تاروشنم «برغملا ةملعم *

 (رهاطلا) يرومعم ا *
 .م 0 «ت وريب ءيكرتلاو يصفحلا نيدهعلا ِْق ملعلا سرادمو ةنوتيزلا عماج-

 ةحورطأ :م14/ه8 نرقلا ءانثأ برغملاو سلدنألا يف عمتجملاو يفوصلا رايتلا-

 .نيأزج يف (م1981 «طابرلا ,بادآلا ةيلك ةبتكم. ةنوقرم ةلود

 (دمحأ) يرقملا *
 شكارم نيترضحلا مالسعأ نم هتيقل نم ركذ يف سافنألا ةرطاعلا سآلا ةضور-
 .م1989 «طابرلا «ةيناثلا ةعبطلا «ةيكلملا ةعبطملا .سافو
 ةينامث يف 21968 «توريب ءركفلا راد ءبيطرلا سلدنألا نصغ نم بيطلا حفن-
 .ءازجأ

 (دمحأ نب دمحم) يتالكملا *

 .ز3139 مقر .م.خ .خم «يلاتشفلا تايفو ليمكت-

 (دمحأ) يسانكملا *

 .م3 «ناوطت «ىلاجلا

 (دمحت) يوانملا *
 .ءازجأ 6 (ت.د) .توريب .ريغصلا عماجلا حرش ءريدقملا ضيف-

 (سيردإ) ةرحجنملا 4

 .د1838 مقر .ع .خ.خم «ديناسألا عفر يف دراوملا بذعأ-

 (يلع نب دمحأ) روجنملا *
 .ه]إ 06 .طابرلا «يجح دمحم روتك دلا :قيمحن .روجنملا سرهف-
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 (يداهلا دبع نب دمحم) ينونملا *

 .قحلا ةوعد ةلحمب 2 "نيبرغملا نيب يقاقثلا لدابتلل زراب جذومن «يزاتلا ميهاربإ"-

 .1988 زويلوي 2270 ددع
 .م1985 «ةلاضف ةعبطم ء,توركمتب ةيرصانلا بتكلا راد تاطوطخم ليلد-
 .1989 ,ةيدمحلا يناثلا ءزجللا .ءاضييلا ؛لوألا ءزجلل «برغملا خيراتل ةيبرعلا رداصملا-

 .م1991 ءءاضيبلا رادلا «ةيبرغملا ةقارولا خيرات «ةقارولا-

 .م1979 16 ددع .لهانملا ةلحجم ."ةديدحلا ساف ةيحاضب ةينيرم تآشنم"-

 .م1986 234 ددع ,لهانملا ."سوسب ىل وألا ةيميلعتلا تاسس ملا"

 (دمحأ نب دمحم ) ةرايم *
 .ز3139 مقر .م.خ .خم :يتالكملا تايفو ليذ-

 .ز3702 .م.خ .خم ءهرايم ةخيشم-

 (دمحم) يغرملا *
 .ر285 مقر .ع .خ.م «(ةشانك ) دئاوللي ةيرزملا دئاوعلا-

 (دلاخ نب دمحأ) يرصانلا *

 .م1954-1956 ءءاضيبلا رادلا ,ءازجأ 9 ءىصقألا برغلل لوح رلبخأل اصقتسالا-

 .نيأزج يف سافب ةيرفعملا ةعبطملا ءيرفعملا بسنلا يف يرتشملا ةعلط-
 (ىسوم ني يكملا دمحم) يرصانلا *

 لينل ثحب ءيحون بيبحلا دمحم :قيقحت «ةعرد نايعأ رابخأب ةعصرملا رردلا-
 .م1988 ءطابرلا .ع.د.د

 مقر .م.خ.خم «رباكألا هعابتأو نيسح نبا خيشلاب قفيرعتلا ف رهازلا ضورلا-
43.-. 

 .د7386 مقر .ع .خ .خم .ةعرد خيرلت يف ,ةعدلا ةعيلط-

 .ج 8 مقر .ع.خ .خم ءرصان نب تايورم تازاجإ يف .رصانلا كلملا حتف-

 (ىفطصم) يمعان 9

 .م1988 طابرلا ءةنكت دالب لالخ نم ءارحصلا-

 (ليعامتإ! نب فسوي) يناهبنلا *
 .م1983 .«.توريب .ناعزج ءايلوألا تامارك عماجج-

 (لداع) ضهيون *
 .م1971 .«توريب ءرئازجلا مالعأ مجعم-

 (يتامصلا ةعمج يبأ نب دمحم) يطبحلا *

 .م1991 حلاخغو دمحأ نب نسحلا :قيقحت يركلا نآرقلا ديبقت-

 (نسلا نب نيسحلا) يناجولا *
 .(تنادورات ؛يضارلا ديزيلا ذاتسألا ةنازخن نم ةروصم ةخسن) يناجولا خيرات-
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 (نسح) ينازولا *
 .م1983 ءطابرلا ءرضألا دمحمو يجح دمحم :بيرعت ءايقيرفإ فصو-

 (يلتربلا ركب يبأ نب دمحم) يتالولا *
 يناتكلا ميهاربإ دمحم :قيقحت «روركتلا ءاملع نايعأ ةفرعم ف ءروكشلا حتف-
 .م1 .توريب .يجح دمححو

 (دمحأ) يتالولا *
 لينل ثحب «زيزعلا دبع ماصعوب :قيقحت «رايخألا ضعب رابخأ ف راونألا ثحابم-
 .م1987 ءطابرلا .ع.د.د

 (ي.أ) كنسنو *
 .م1936 «نديل ءةتسلا بتكلا نم يوبنلا ثيدحلا ظافلأل سرهفملا مجعملا-

 (دمحأ) يسيرشنولا *
 دمحم روتكدلا :قيقحت ؛تايفولا نم ةنس فلأ نمض ءيسيرشنولا تايفو-
 .م6 ىطابرلا , يجح

 (دوعسم نب نسحلا) يسويلا *
 .ك 1224 مقر .ع .خ.خم ؛ةزكاكعلا ةلاسر-

 .ك 1427 مقر .ع.خ.خم ءهتسرهف-
 ءلابقإ يواقرشلا دمحأو يجح دمحم :قيقحت «بدألاو ةغللا يف تارضاحلا-
 .م1982 «توريب

 (نيسحلا) يك روبيلا *
 .11057 مقر .م.خ.خم يكروبيلا ةسرهف-

 (هّلل | دبع نب دمحأ) يكروبيلا *

 مفر .ع.خ تم رصان نب دمهحأ ىسابعلا يبأ خيشلا لئاضف ضعب ىلع هيبنتلا-

 .ع ومجم نمض 0
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 ةيسنرفلاب (2
 * 8امعن ل127 ((0.) ©أ قاناعم

 -1110111101)1 لعد طا[ آعهل10115 03/710217 ك, آجعاك, 6
 * ظملتس ([1.)

 "12 كهماناد 0ع ]1 ةلتوعواناع", اضن لح عا بعد 8نءاطعرعو, ١/ل1!0. 3, ادعع 4, 15

 * ( ةقاتع (11. 10.)

 -"[ ع5 دعرمأ مقلتمااك لع 11دع هل هع", من طعرصض اك, 1. 4, 4
 * (ة((ءعه0+ (!1. 1).)

 -1 05/6 46 000103ئ16ع 05 60 ع5 ت1 1127221 هك ادغجتجاءربرتع, ![؟هاطقتلب 6
 * (نطق سسسعأا .٠7( ل.)

 -"[ عد خه[ مطلوااقط (0ندهأتل", اضن 2ةدص6 اك 700 آب 00
 *1) 301113 (شتتق7)

 -( 1165 5©771011//7711151 أ '(2: 1 ءرزإ ءا 2ك '()ععالعااا, طلعت, 6
 *12ءاورنعمانال (( ط.)

 -120117115501712© 011 ]//70: | ةققفشس | 855 , دعاك, 5

 * 12تعسلسس (فللهتس) '

 "1.65 ممنع5و ةقعاعممع5د لع اآلكدمدلععط". م: خوفك. 1975, |” ير“

 انام عواتع, م.م. 1855-6,
 + [ممنماممغءلثء 1ع آ'انوامد, اا١/ , !]1نانانعااع 60 اعزللعب "3825

 * د3 1301101 (ذم)

 -"كةاماعأغ, 20انانواك, 50ع1نا1غ: 1 ةناثعلالا ةلقع 2 الآ] ك ا/آلآ 516عاعك", ا:

 4 .طت.(... 1/121 ءأ ثماناب 0.
 *لسعاسقتل (آم.)

 -"]0أع5 دانع |"طتئامأتع لان 50105 لن 2 الآ 512عاع", هن ا عوعو 1700171

 ا/0أ. 2211, ©ةم5, 3

 -(/7 معاأ1 0زن011011 8©5غ:>ء, [ء 1 0عءر0ةلمأا, !اةتج5كب 4
 *][ .ة:0111 (4م.)

 -[, 7715101 لاي !/اموع]7 ع, ةةعاكر, 0.

 * ا 1هعفاعومس (آ)

 -6507)1: 1211077 أدي 1/1070 11 ل( ]1 كا ءعاع, ذاععك, 6.
 * ة81عسسزغ (ل. 10).)

 -]6 ]4070© 50/707177 05 01١19177125 6 1 670, ةعاكب 1982
 * ا 1ماسع (آم.)

 ]ع5 دبع !"ةتجدصمامعناع لان '1هممدتحتع 51ناصمعق", ع ءعصفك, ا/0أ. 21

,1984 

 -]ع 1 3/1/هأ1: 201271810 نت !'[1ىامأ»ء لوب !/امج وع هده ل[ ]!1] ءا )(|]/1]] 516 عأعىر

 [خقطقنا 7

 * 11هسادعسع (1غ)
 -[عو 6[861غعود ها [عء ]ام[ لتجعرت كمدتك [ء ىدنل لي الاميعمع, ا ججتكب 0.

 * 1هوعوداطعععع» (1غ.) ك الن (11.)

 -" ةعحاصعم ءا طما10ةمصاعك هبي الدموع ةننجع ااا ك 1(ا/آ] وزةءاعم", اضن طةكمف كر

 1 ةصحانلقب ا/0أ. 2117, ةكع. انناوانع, 1979,
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 فاورخلا بسح مجازتلا سرهف-9

 تاحفصلا نورقلا يدجيألا بيتزنلا
 .11-146 6 فلألا

7 15. 

9 2 

10 1[-148-123. 

11 171-129-0. 
12 140-5. 

 . 15 10 ءابلا

 .17 11 هتاجأ

 . 9 9 ءاجلا

10 18. 

11 3. 

12 03. 

 .21 9 ءاخلا

10 3. 

11 3. 

 .4 9 لادلا

10 4. 

11 6. 

 .28 10 ءارلا

 .1 0 يازلا

 .231 11 ١

 .2 10 فاكلا

 .3-371-375 6 ميما

 .376-375-71 ١

.38/-367-3 9 

.385-378-368-331-316-13 10 

.386-384-371-368-362-331-317-04 11 

.384-356-331-311 12 
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 يدجبألا بيتزا
 نونلا

 داصلا

 تاحفصلا تورقلا

6. 

0. 

0[1. 

2. 

2. 

9. 

499-4. 

503-0. 

502-0. 

1[ 329-41. 

544-453-415-3. 

522-503-455-452-4. 

4. 

02-. 

3. 

5. 

583-574-0. 

09. 

9. 

09. 

01. 

02. 

3. 

5. 

62. 

614-3. 

613-6. 
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 تايوتحما سرهف-0

 يهخيضخلا رصع :لوألا لصفلا

 ا ل ل ةيسايسلا ةلاحلا (]

 د ا ا يا 8 هن ذا طال فخ سوسب ةينيدلاو ةيركفلا ةيعضولا )2

 فلؤملاب فيرعتلا :يناثلا لصفلا

 ل هخئاشم 4

 هيام ءءء ةو وم. ةيعم وي مو و ةهقاقافأا# لاليفأ ةيوازب سميردتلا ةفيظو 6

 00 هرصع اياضق نم هففاوم (6

 هيثم ملثم ون ممنوع ممن ثثةيوث عميق وومفم و م ةععو فوصتملا يكيضحلا (7

 هج 1 9و 1 ا ارق لن كال ياسا اب هلا سلال ما دل وجلال يسال هتاجاتنإ 9

 باتكلاب فيرعتلا :ثلاثلا لصفلا

 ااا ايا اا ااا باتكلا لاونع (]

 7 هع را ف يرام توتا نق ع 1311 فيلأتلا عفاود )2

 20 01222 15 فق اق ير رف لإ 6 مج ا وج فب قدوه اق و همك ل 3 قو باتكلا رداصم )3

 )171011111110101 116 باتكلا ُِق هجهنم 4

 عل د ع 4 وباع اطر ل اع ا قاف ردوا 881323: يت ل 314 اق رو ف اه اع فحق حرفا هلت ذه عدا نق ج3 باتكلا ميوعت 6

 قيقحتلا ةقيرطو باتكلا خسن :عبارلا لصفلا

 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ةدمتعملا خسنلا فصو (1

 0 قيقحتلا ةيلمع يف انتقيرط (2

 ه 8 #5 ذ 58 © + طخ خخ ظذ هاذ + ه هن ه5 ه8 5 5 © © تت ف ن نك "ك8 + © © © ©« © 6 © © © © © >> 8 ه6 مه #8 4 6 6 ل" © تن © © ظ ظ © ظ نت

 ط0 008 يهخيضحلا اهب رم ىلا تاطحملل ةطيرخ

 .ه © 5 © #5 5 5 5 نا 5 © 5 © © : ظش " شن مع« ّيّاش سه م > © ه هه © هه 5 5 5 © © 85 5 5 ع" #8 © © © ةاه 5 + © 5
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 000 : يلالمسلا ىسوم نب دمحأ (1)

 11 ئيكرزتلا نمحرلا دبع نب دمحأ (2)

 111 ا ا ا ا ا ا او اا طاع سا رس 1 ولا قورز دمحأ نب دمحأ (3)

 007 01د يلوزجلا ركب يبأ نب دمحأ (4)

 0000 يك ومس رلا ناميلس نب دمحأ (5)
 01000 يسيرشنولا ىبحي نب دمحأ (6)
 00 قاقزلا ىلع نب دما (7)

 00100 'ظ5ظ57 1 يكوتشهلا ىلع نب دج 08١
 اا ااا ام يدشا رلا فس وهي نب دمحا (9)

 0 يناسملتلا يدابعلا دمحم نب دمحأ (10)
 101011 ] ] ] ]ز]ز] ]ز]ز]ز]1ز1ذ11 يناسملتلا يدابعلا دمحأ نب دمحأ (11)

 20 يركز نب دمحم نب دمحأ (12)

 20 . ىثراخلا دمحأ (13)
 ل ل ا ل يناسملتلا يئاجبلا دمحم نب دمحأ (14)

 00010111 ا يشوطرطلا دمج (15)
 00 ا ا ا تيفا رمع نب دما (16)

 00000 كابحلا دمحم نب دمحأ (17)

 000000000001 ا تيقأ دمحأ نب دمحأ (18)

 2125923 0000 ّيكبنتلا ديعس نب دمحم نب دمحأ (19)

 0111 1 1011400000 روجنم ا يلع نس دمحأ (20)

 0000 نااااااا710101000000*00001111 ب7378 يمجيلا دمحأ (21)

 0000 ا دادحلا دمحأ (22)

 000000 حياسلا يحاحلا دمحم نب دمحأ (23)

 3/1 ل ا وا ا ل له و سا ها وي سم يك ومسلا دواد ب دمحا (24)

 31 م هد م ا ل ال ا لب وسلا نجل دو هرم ل اس ع و كاس رجخات دما (25)

 00000 يزونملا نسحلا عب لمح (26)(

 01 010121 ىسيإلا يدماخلا كيعس نب دمحأ )27

 000000 010 095 ىلمتلا نيسح نب دمحأ (28)
 1 رادق نباب فورعملا دمحأ (29)

 20 ةكاولم نب دمحأ (30)



 01000000000 0 يدحولا يدهم نب دمحأ (31)

 2»32»# 0 ةديج نب دمحأ (32)

 0 ةيسودبعلا عيناه مأ (33)
 00 ا يرومزلا يلع نب دمحأ (34)

 0000 ]1 1 يزونملا دمحم نب دمحأ (35)

 000000 يفرطملا ةديمح نب دمحأ (36)

 0 يباوصلا نسحلا نب دمحأ (37)

 00 ا يساملا دمحم نب دمحأ (38)

 1 يزوللا دمحأ (39)
 2121000000 يا ا يكوتشمهلا ديعس نب دمحأ (40)

 1000 0 ز] ]1 1]ذ]1]1 1 لافذأ دمحم نب دمحأ (41)

 00000 111 اا ا تيقأ دمحأ نب دمحأ (42)

 16 ينارمزلا مسانقلا يبأ نب دمحأ (43)
 0000 1 ] ]ذ]ذ]ذ] ] ]ذ]ذ] 1 11 يترنمتلا ميهاربإ نب دمحأ (44)

 0 يلازوملا دوعسم نب دمحأ (45)
 000 يملاسلا دمحم نب دما (46)

 000 يلاهتلا ىبحي نب دمحأ (47)
 دا ا يواشلا دما (48)

 0 يترزنيتلا دمحأ (49)

 000 يسافلا فسوي نب دمحأ (50)

 ا 010111 ىطانرغلا دمحم نب دمحأ (51)

 04 بيحوب دمحم نب دمحأ (52)
 000 0 ] ]1 1 1 ىشاشقلا دمحم نب دمحأ (53)
 000 1 1 ىلمتلا هلل | دبع نب دمحأ (54)

 0 ىكومس رلا ىزعي نب دمحأ (55)

 0 يكو مس رلا ىسيع نب دمحأ (56)

 ا ىكيسيإلا ديعس نب دمحأ (57)
 100070 11111 .. ىلمتلا ديعس نب دمحأ (58)
 20 0 ]1 ] ]11 يرقملا دمحأ (59)

 0 ]ا يكوتشه لا ىلع نب دمحأ (60)

 01000 ز يسانكملا ىضاقلا نبا دمحأ (61)



 ط0 يناوطتلا يربيربلا دمحأ (62)
 ك1ظ3137377 00 ...... يتولصايلا دمحم نب دمحأ (63)

 22000 يتوركمتلا ميهاربإ نب دمحأ (64)

 1510 يعردلا ىلع نب دمحأ (65)

 داع ل اع قراقع ل رف لاا يلجاو عراه اع عقب عاق عج عي او عج عم يحان نب دمحأ )66(

 15ظ5ظ5” 000 يداركسلا دمحم نب دمحأ (67)

 1110 يحولصملا ىلع نب دمحأ (68)

 ل ل ا ىلاورزلا عماج نب دمحأ (69)

 000 ا يلالمسلا نمحرلا دبع نب دمحأ (70)

 د ل ل يترودكألا دحاولا دبع نب دمحأ 2/1

 5ظ1غش 0 يك ومس رلا ىزعي نب دمحأ (72)

 1ظ 0 يكومس لا هللا دبع نب دمحأ (73)

 57 يليقعبلا ىلع نب دمحأ (74)

 هديوعم ث ءءء وم موع و وو مه هما و و م هه و وهو واو رودرزا دمحت 0 دمحأ )5(

 0001 رغزمأ دمحم نب دمحأ (76)

 ا ااا 00018 يلالمسلا ديعس نب دمحأ 00

 »ش0 ّيسيفختلا هللا دبع نب دمحأ (78)

 ك2” يحاحلا نسحلا نب دمحأ (79)

 هل ل يمينغلا دمحم نب دمحا (80)

 0 ا ىشك اارملا ديمحلا دبع نب دمحأ (81)

 1100 فيرشلا ورمع نب دمحأ (82)

 525000 يسيدرغلا دمحم نب دمحأ (83)

 ا يوانشلا دمحأ (84)

 000 ا يساملجسلا قداصلا دبع نب دمحأ (85)

 0 0 000020212ٍِدد-11 يبارملا ىسوم نب دما 56(

 ”ظ#* 00/0000 ااا ايا يسالسلا ىلع نب لمح ا 7)

 ظل ءارضحت نب دمحأ (88)

 15” ّيلولا دمحم نب دمحأ (89)

 2010 ع اعل حط عك اد 61 412 7 1 طق يدليخلا ك.يعس نب لمحأ 290(

 1701 رابالا نودمح وعدملا دمحأ (1]9)

 1100 يناجرجلا نادمح نب دمحأ (92)
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 هاوس ل

 م0

 ا ل



 1017 1 10 11011 راوزملا دمحأ (93)

 00 يكومجرلا دمحم نب دمحأ (94)
 1:1 0 ااا يكومجرلا دمحم نب دمحأ (95)

 5 رس اجل ب ا ام اواو هج عا يك ومس ررلا يتاغتلا دمحم نب هللا دبع (96)

 10 يلالمسلا هللا دبع نب دمحأ (97)
 11070 1111 يحافخلا دمحم نب دمحأ (98)

 0 رشع يناثلا نرقلا لهأ

 00 اا رصان نب دمحم نب دمحأ (99)
 101010100 0 يزحأ دمحم نب دمحأ (100)
 0 يسافلا جاحلا نب دمحأ (101)

 00 ةيوازلا دمحأ (102)

 ا 0 000001 ىميلا دمحم نب دمحأ (103)

 0 يسلدنألا نعم نب دمحم نب دمحأ (104)
 0 يواشلا دوعسم نب دمحأ (105)

 00 يسادملا ىلع نب دمحأ (106)

 0 1111 يباوصلا هللا دبع نب دمحأ (107)
 ا ىسابعلا دمحم نب دمحأ (108)
 مل ا يك و تشهللا هللا دبع نب دمحأ (109)

 00 يكومسرلا ىبحي نب دمحأ (110)

 00000 000101 يساملجسلا دمحم نب دمحأ (111)

 0000001 ىفيسركلا ديعس نب دمحأ (112)
 0100000 ]1 ا يفيسركلا مساقلب نب دمحأ (113)
 000 يعردلا يطبارملا دمحأ (114)

 000 يوارفنلا دمحأ (115)

 0100011111 1 ] ز ز] ]ذي يوامعلا دمحم نب دمحأ (116)

 00 اا يردتكسإلا ىفطصم نب دمحأ (117)

 00000 1 1 1 يلاكدلا هللا دبع نب دمحأ (118)
 0 اا ىليقعبلا دمحم نب دمحأ (119)
 00 1 يدماحلا دواد نب دمحت (120)

 0000000 0 يكوتشه لا دمحم نب دمحأ (121)

 000111 يكوتشهملا هللا دبع نب دمحأ (122)



 0 اا يززرولا دمحم نب دمحأ (123)

 00 يديزيلا نسحلا نب دمحأ (124)

 11 ل ئيتاغتلا يكومسرلا ناميلس نب دمحأ (125)

 000 0 يدلاخلا يرهوجلا دمحأ (126)

 000 يلالهلا زيزعلا دبع نب دمحأ (127)

 111 يفيس ركلا مساقلب نب دمحأ (128)

 0 00000010121 بب ّيشكتلا دمحم نب دمحأ (129)

 |0000 ا يسدتلا دمحأ نب دمحأ (130)

 0 0 ا ّىلولا فسوي نب دمحأ (131)

 00 راطعلا ميهاربإ نب دمحأ (132)

 000 يلالولا بوقعي نب دمحأ (133)

 نا 222222225 يلالهلا زيزعلا دبع نب دمحأ (134)

 ا ا ا ا يطمللا كرابملا نب دمحأ (135)

 00000 10101010101 يكوتشمملا ميهاربإ نب دمحأ (136)

 1210 ا ا ا يقارعلا دمحم نب سيردإ (137)

 1 يدنرجلا دمحأ (138)

 0000 ا ا اا يلالمسلا ىيحي نب ميهاربإ (139)

 1[ يجارجرلا ميهاربإ (140)

 120 ا يلالمسلا مساقلب نب ميهاربإ (141)

 17 9١ رشاعلا نرقلا لهأ

 000 000011 يماركلا ديعس نب ميهاربإ (142)

 1247 و ا وو ال يس يترنمتلا دمحم نب ميهاربإ (143)

 000 ا يليقعبلا نسحلا نب ميهاربإ (144)

 00 يكومجرلا دمحم نب ميهاربإ (145)

 0000000 ا يناشغلا يلع نب ميهاربإ (146)

 1 ا ىفيسركلا ىسحي نب ميهاربإ (147)

 1 ا ينانتلا ىلع نب ميهاربإ (148)

 1 لولا دمحم نب ميهاربإ (149)

 0 لاله نب ميهاربإ (150)

 10000000 يريمدلا رمع نب ميهاربإ (151)
 يناسملتلا ىجيدح ولا ميها ربإ (1 52) ااا 1



 ا ل يلالمسلا يفيرحلا نب ميهاربإ (153)

 111111111 يلوزحلا رازناو ميهاربإ (154)

 و ب و د توا نو ل يك ومسرلا ىسيع نب ميهاربإ (155)

 5 ا ا ا ينارمعبلا ميهاربإ نب ميهاربإ (156)

 0 يك وتشملا نيسح نب كروس نب ميهاربإ (157)

 0 ااا ا ااا ا يواسالا هللا دبع نب ميهاربإ (158)

 00000 يترنمتلا دمحأ نب ميهاربإ (159)

 1 ل ا ا يليقعبلا دواد نب ميهاربإ (163)

 0001 يفيسركلا ديعس نب ميهاربإ (164)

 كا ف يفيرسلا دايصلا ميهاربإ (165)

 ا ل ل يناقللا ميهاربإ نب ميهاربإ (166)

 ها يناليكلا نمحرلا دبع نب ميهاربإ (167)

 525 00010000 يسلدنألا مساق نب ميهاربإ (168)

 «ه هه © 5 + © 5 5 © © #6 ضن ظ سه س«- تت 5 5 58 © هه" ذأ #8 # 6 © © * ف شك < سه + سه 5 5 © 85 تت 5 ند 2 5 © © © © © © .. ينوميملا ميهاربإ (169)

 ل ل مر يحولصمتلا دمح ا نب ميهاربإ (170)

 00 يلالمسلا هللا دبع نب ميهاربإ (171)

 -ه » #ة هب مهم جب © © © ب ن © "| ها سا هسه 5 خ2 + © © + < < نت 5 ف 5 " < "ف هن جب جب © ه نا نث هه هه هه هه © 4 0 رشع يناثلا نرقلا لهأ

 وب

 1523500 يفيسركلا دمحم نب ميهاربإ (172)

 0 و ل يروزرهشلا نسح نب ميهاربإ (173)

 0 1 1 اهل ورا ودل لاقل 6 اليل علق وت جن قنا 1:2: سا لمح نول انف نك ومسلا ميهاربإ نب ميهأريإ (174)

 000 ّيشكتلا دمحم نب ميهاربإ (175)

 111201110100 يلالمسلا دمحم نب ميهاربإ (176)

 5 يمويفلا ميهاربإ (177)

 0 يكوتشهملا ناميلس نب ميهاربإ (178)

 00 ا يساملجسلا نمحرلا دبع نب ميهاربإ (179) ظ

 15غ 7570 ىلمتلا رمع نب ركب وبأ (180)

 سه 5 مهد سس« عه متدسه < #ه < «ه ه6 5 © ل © 5 ©" 8 ست 65 ©: + 6 © 5 © © © © © © © © >> 5ك م هه. خخ © يق 5 © ه4 + يلوزحللا ىسوم وبأ (181)

 50*52 يغوغدلا ميهاربإ وبأ (182)



 1 00000بببب ئتاتوبلا نب ةعمج وبأ (183)
 00 ا 1 1111 رغ وبأ (184)
 101*101 1 1 ]ذا يداه وبأ (185)

 0000-00 ] ] ]ز]ز]ز]ز]ز]ز]ذ]1 يا ىسوم وبأ (186)
 000000 10 ىسيع وبأ (187)

 00 رشاعلا نرقلا لهأ
 3*3*1»2 9 يلالفلا مساقلا وبأ (188)
 00000000 يساملجسلا يغرهلا دمحم نب مساقلا وبأ (189)

 0000 12000 يتونفتلا مساقلا وبأ (190)
 001 ا يعردلا قازرلا دبع نب مساقلا وبأ (191)
 10000 011 يسيسنألا ىسوم وبأ (192)
 010 0 ىلمتلا دمحأ نب ركب وبأ (193)
 12 1 ىلمتلا رمع نب ركب وبأ (194)
 2010001 ]1 يدماحلا يزاغ نب مساقلا وبأ(195)
 0000 يلوزجلا دمحأ نب ركب وبأ (196)
 1011 1 ا ا ىفيرسلا ركب وبأ (197)
 000000000 يسافلا نمحرلا دبع نب ةماش وبأ (198)

 00 ا يسافلا ميهاربإ نب مساقلا وبأ (199)
 6 يرمغلا روصنم نب مساقلا وبأ (200)
 0 ا ا ا ا يشكارملا رمع وبأ (201)
 0 يسانكملا زوزرح ىلع وبأ (202)
 0 ا يكيرولا مئانغلا وبأ (203)
 0 ا ءاتشلا وبأ (204)

 1 يساملجسلا دولوم نب مساقلا وبأ (205)
 00000000 1 ]11 رشع يداحلا نرقلا لهأ

 00 يفيسركلا دمحأ نب مساقلا وبأ (206)
 0000010 1 ذا ىباوصلا دمحأ نب ركب وبأ (207)
 000011 يلازوه لا دمحأ نب مساقلا وبأ (208)
 0000000100 ىناتكسلا ركب وبأ (209)
 0 يواقألا دمحأ نب ركب وبأ (210)

 1 73 22 وخاف وا مم 00 ينك ثلا دمحم نب رك وبأ (211)

 1000 0 0111 ا يىلمتلا ىلع نب ركب وبأ (212)
 1 يفاطتلا نسحلا نب ركب وبأ (213)



 يسانكملا ىضاقلا نب دمحم نب مساقلا وبأ (214)

 0 قفولخملا دحاولا دبع نب مساقلا وبأ (215)

 52577 يطاشلا يلع نب مساقلا وبأ (216)
 2ظ21*ظهط 8 يرملا هدوس نب مساقلا وبا (217)

 ل يئالدلا ركب وبأ (218)

 121111100 ا ا لا ينارفإلا مساقلا وبأ (219)

 2507300 0 0 يلالمسلا مساقلا وبأ (220)
 0 يلاتشفلا دمحأ نب مساقلا وبأ (221)

 5220 يكيكفلا دمحم نب مساقلا وبأ (222)
 د دايز نب هزع وبا (223)

 0 ةشوللا نبا دمحأ نب مساقلا وبأ (224)
 500 ا يسيخدلا ىبحي وبأ (225)

 دا و كا دل كك ب هر لو ايتن 132 كا يسافلا نيدم وبا (226)

 0 ّيحزيتلا يلع نب ركب وبأ (227)

 د ل ل م ل ءابلا فرح

 57 يسدتلا ركب يبأ نب دمحم نب ةكرب (228)

 ل يسانكملا يرصب (229)

 2”)>ش 98 ّىشضكرو ألا دمحأ نب ةكارب (230)

 51ش 99989 بويأ نب , ةكارب (231)

 هاد ا ميجلا ف رح

 ا يقيلطلا فولخم نب رباج (232)

 ها ءاحلا ف رح

 ا يك ومس رلا دواد نب نيسح (233)

 52500 ىلمتلا ميهاربإ نب نيسح (234)

 ... يدادجسملا نييك رزتلا دمحم نب نسحلا (235)

 25259 يواشوشلا يلع نب نيسح (236)

 2 ىلمتلا نامثع نب نسحلا (237)

 15215200 يحابصملا ىسيع نب نسحلا (238)

 »ط2 ىلوزجلا هللا دبع نب نسحلا (239)

 10 يشكارملا هللا دبع نب ةزمح (240)
 رشع يداحلا نرقلا لهأ

 0 اا ااا اا ااا ااا اا اا يميجعلا ىلع 0 نسحلا 241(2)
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 010 يسوكللا مساقلب نب نسحلا (242)

 كلنا جر و ا يل يليقعبلا ورمع نب نسحلا (243)

 001 1 ] ] ] ]11]1]1 يباوصلا دمحم نب نسحلا (244)

 ا يلالمسلا ريدي نب نسحلا (245)

 0100001010 1 يفيسركلا هللا دبع نب نسحلا (246)
 1 ل م ل يك وتشهلا دمحم نب نسحلا (247)

 100000 يناتكسلا يدلاخملا ميهاربإ نب نسحلا (248)
 0001111 ا ا يعردلا هللا دبع نب نسحلا (249)

 0000000 1 ز] ]1 يزنهلا ديعس نب نسحلا (250)

 ا ىيحرحلا هللا دبع نب نيسح (251)

 )101000011 ]1 1 ا يتايزلا فسوي نب نسحلا (252)

 00 يلالمسلا ىلع نب نسحلا (253)

 001000 يلالملا ىلع نب نسحلا (254)

 ت0 ا يعردلا دمحم نب نيسحلا (255)

 ت00 يرباحلا نامثع نب نودمح (256)

 0 رشع يناثلا نرقلا لهأ

 200 يعردلا ليبحرشلا دمحم نب نيسحلا (257)

 0 يسويلا دوعسم نب نسحلا (258)

 2102 لاحار نب نسحلا (259)

 0 ا يكيضحلا دمحأ تنب ءاوح (260)
 2 ءاخلا فرح

 0 اا يفيسركلا ىحي نب دلاخخ (261)
 20 ىليقعبلا مساقلب نب دلاحخ (262)

 0/000 1 يفيسركلا دمحأ نب دلاخ (263)
 101000 11 ل لادلا فرح

 ا ا ىلن وتلا يلمتلا دمحم نب دواد (264)

 223ه 5“ و3 رشاعلا نرقلا لهأ

 0 يلمتلا نامثع نب دواد (265)

 200 ل ا و ا ا ل ل ل ىليقعبلا ىسيع نب واد (266)

 10010 يرهزألا يواتلقلا ىلع نب دواد (267)
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 0 ىلالمسلا دمحم نب دواد (268)

 100000 0 0 ]1 رشع يداحلا نرقلا لهأ

 0 يدمنألا يلمتلا دمحم نب دواد (269)

 210 يدماحلا هلل ١ دبع نب دواد (270)

 200 يناجولا معنملا دبع نب دواد (271)

 20 يسدادلا دمحم نب دواد (272)

 0 ءارلا فرح

 2 شوكلا لاحر (273)

 01 م ا و ا ا ا حمام يونا ناوضر (274)

 2111110 يازلا فرح

 0: 0 0 00 ا يقلطلا نايز (275)

 0 0 شوكلا هلل | دبع تنب ءارهزلا (276)
 20 ا فاكلا فرح

 0 0 0 ا فودكلا نبا (277)
 ا 101100000000000 ينومربلا نيدلا ميرك (278)

 2 ميلا فرح

 20 يطمللا ورمع نب دمحم (279)

 كا ل ىلوزجلا ناميلس نب دمحم (280)

 011 ا وا عطا قع و جو عع نبا 144 ىلوزجلا دواد نب ناميلس نب دمحم (281)

 0 يسونسلا فسوي نب دمحم (282)

 0 يناسملتلا ليلحلا دبع نب دمحم (283)

 20 رشاعلا نرقلا لهأ
 2ظ11 ل فيفكلا قوزرم نبا دمحم نب دمحم (284)

 1 ل ل و نيام وا هلا قا او م يناسملتلا دعص نبا دمحم (285)

 01 يضوحلا نمحرلا دبع نب دمحم (286)

 244 11010111 يناسملتلا شيعلا يبأ نب دمحم (287)

 00000 ]ا ىليغملا ميركلا دبع نب دمحم (288)

 0 ااا 00 يسانكملا يزاغ نبا دمحأ نب دمحم (289)

 01 ا و ا ا يزاتلا شبجي نب ميحرلا دبع نب دمحم (290)

 0 ا طبسلا قوزرم نبا دمحأ نب دمحم (291)

 20 يناسملتلا نيدم يبأ نب دمحم (292)



 2ظطش “ + !“”+>+><+>+><><<©”<”<”*©<*<؟<*<؟<*ظه<ج<©!*]“©ه! 5599و يواقألا كرابملا نب دمحم (293)

 00 را يترنمتلا ميهاربإ نب دمحم (294)

 20 يترنمتلا ميهاربإ نب دمحم نب دمحم (295)

 00 يناتكسلا بوقعي نب دمحم (296)

 20 ىلمتلا نيسح نب دمحم (297)

 0 يوالفدلا يلمتلا نيسح نب دمحم (298)

 ا ل يكومسرلا عساولا دبع نب دمحم (299)

 دال يي ل ل ا ىلمتلا ىسيع نب دمحم (300)

 00 يسيإلا مساقلب نب دمحم (301)

 0 000 يناتكسلا ندعسو نب دمحم (302)

 كر ا يم وا سلا ا و ل يرارجلا يدهم نب دمحم (303)

 00 0000 يعردلا ىلع نب دمحم (304)

 ا ا يوانسمتلا دواد نب دمحم (305)

 2001 و دم ل ا م ل م ا ا يزاتلا شبجي نب ميحرلا دبع نب دمحم (306)

 200 ينوتيزلا هلل | دبع نب دمحم (307)
 ا يبيطشلا ىلع نب دمحم (308)

 1 ل ل ا يع ىلولهبلا ىبحي نب دمحم (309)

 210 يدهفلا ىسيع نب دمحم (310)

 20 يي نياورلا يبأب فورعملا دمحم (311)

 00 يتانزلا هلل | ةبه نب دمحم (312)
 ا يبانعلا دمحم (313)

 00 اا ا 001 يسلدنألا قرزألا نب دمحم (314)

 1 ا و يبورذلا يسلبارطلا ىلع نب دمحم (315)

 20 يكيكيفلا رابحلا دبع نب دمحم (316)

 00 ا ل ا لا يئانتلا ميهاربإ نب دمحم (317)

 كل باطحلاب روهشملا نمحرلا دبع نب دمحم (318)

 اا ا ا 0 0 ااا ااا باطحخلا دمحم نب دمحم (319)

 2 ا ا ا ا يناقللا نيسح نب دمحم (320)

 0 يناقللا نسح نب دمحم (321)

 2 ب ا ل ا ل وا ا يشيفلا دمحم نب دمحم (322)

 10100101010 0 0 1 00 يرفونبلا ةمالس نب دمحم (323)



 10000 0 0 0000000007 رشع يداحلا نرقلا لهأ

 0 قارقلا ىحي نب دمحم (324)
 0000 يترنمتلا دمحأ نب دمحم (325)
 0 داقولا نبا دمحأ .نب دمحم (326)

 0 يغرتلا فسوي نب دمحم (327)

 0000000 يلوزحلا ىلع نب دمحم (328)

 0 ا ىليقعبلا دمحم نب دمحم (329)
 00 يليقعلا غابصلا دمحأ نب دمحم (330)

 3*2 001010101 0 0 000بد> وو ىلمتلا فسوي نب دمحم (331)

 00000 ]1 1 ا يلازوهلا ىلع نب دمحم (332)
 00 يت ويت كرابم نب دمحم 333)

 هاا لا را ا ل و و يترنمتلا هلل | دبع نب دمحم (334)

 0 يترنمتلا ريرضلا دمحأ نب دمحم (335)

 211 يك و مس رلا دمحأ نب دمحم (336)

 200 يترنمتلا نامثع نب دمحم (337)

 0 ل يفيظنملا دوعسم نب دمحم (338)

 0 ديفحلا يترنمتلا ميهاربإ نب دمحم (339)
 ا ا يىللغتلا ريدي نب دمحم (340)

 2 ل و يلالمسلا ىلع نب دمحم (341)

 ا يطاوسرتلا دواد نب دمحم (342)

 ل ريقفلا دمحأ نب دمحم (343)

 0000 ا يلالمسلا هلل | دبع نب دمحم (344)

 هور رجم نمسا واس اكوا كت دات همست يلاهتلا دمحأ نب دمحم (345)

 01000000 يسيإلا فسوي نب دمحم (346)
 000 ا ا اا يبيطلا ميهاربإ نب دمحم (347)

 00000000011 يسافلا ةدوس نب دمحم (348)

 2011 روما وا و محن عنخ ب عم ينانعوبلا دمحم نب دمحم (349)

 10 يلاكدلا باهولا دبع نب دمحم (350)
 00000 يسافلا دمحأ نب دمحم:(351)

 00000 يوارغملا كرابم نب دمحم (352)

 200 يلاتشفلا يبرعلا دمحم (353)



 ا 001010101212121 ااا ا يف ل ىطعملا دمحم (354)

 000 1 ]1 يرغضملا دمحأ ب دمحم (355)

 0000 ا يكوتشملا ميهاربإ نب دمحم (356)
 0 فيرشلا يساملجسلا هلل | دبع نب دمحم (357)

 د ا يق واو وسبل مسا يوب داس و 57 يئالدلا دمحم نب دمحم (358)

 تال ينادورلا ناميلس نب دمحم (359)

 0 ةرايم دمحأ نب دمحم (360)

 ها يناوطتلا ناشخم دمحم نب دمحم (361)
 0000 يشايعلا ركب أ نب دمحم (362)

 01 0000 رشع يناثلا نرقلا لهأ
 د1 ا ل ا يسافلا يدهملا دمحم (363)

 21000000000 ىسافلا رداقلا دبع نب دمحم (364)
 00000 يطنسقلا دمح<أ نب دمحم (365)

 د م يلالمسلا دمحم نب دمحم (366)

 0 يىلالمسلا دمحم نب دمحم نب دمحم (367)

 10 و و ل م و و ا هوو لا ياو طا يدماحلا ىحي نب دمحم (368)

 ك0 ل ا ا يزونملا مساقلب نب دمحم (369)

 0 ا يلالفلا مساقلب نب دمحم (370)

 210 يركبلا دمحم نب دمحم (371)

 000 0000 يناجولا ميهاربإ نب دمحم (372)

 اا 0 ا ا ا ّيغرملا ديعس نب دمحم (373)

 000 0010000121ج12121د1د1-1د000000ارا يعردلا رصان نب دمحم نب دمحم (374)

 دلل ل ل ا يشرخلا دمحم نب دمحم (375)

 0 0000 يلالمسلا هللا دبع نب دمحم (376)

 0 ا ىك و ممرلا ىزعي نب دمحم (377)

 350*2121 ا ىلمتلا دحاولا دبع نب دمحم (378)
 077 ]ذل .. يتاكلتلا ديعس نب دمحم (379)
 00000 يتوركمتلا ىلع نب دمحم نب دمحم (380)
 ا ل يجاهنصلا مساقلب نب دمحم (381)

 20 ا ل ع ام يوناو واو وعلا قفا عش أ م ينارفإلا هلل | دبع نب دمحم (382)

 ا 00101 يي يمل يدماحلا دمحأ :ب دمحم (383)



 0 ىلالمسلا ديعس نب دمحم (384)

 ا 001 يلالمسلا دمحأ نب دمحم (385)

 0000000 يرامكألا دواد نب دمحم (386)
 د و ا ا يكومسرلا فسوي نب دمحم (387)

 ل ا ل و وا ا يكوتشهلا فسوي نب دمحم (388)

 0 يليقعبلا دمحم نب دمحم (389)

 1000000000 يفيرظلا دمحأ نب دمحم (390)

 ظل يك وم رلا ميهاربإ نب دمحم (391)

 0 يكومسرلا ىزعي نب دمحأ نب دمحم (392)

 0 0 دج ول ا ل ا باب اوم يجو يساملا مساقلب نب دمحم (393)

 3 2107 1 ب عاف هو صبا نق عم فقتل هليل اك ين ل يدفألا يلمتلا دمحأ نب دمحم (394)

 قر ا يناجولا نسحلا نب دمحم (395)

 ا ل م يلالمسلا يلع نب دمحم (396)

 0 ا و ا رووا ل و سرا يليقعبلا دمحم نب دمحم (397)

 270 يك و تشهلا دمحم نب دمحم (398)

 120 يسوكللا نسحلا نب دمحم (399)

 0000 0 00 ا يفيسركلا نمحرلا دبع نب دمحم (400)

 ل يلالمسلا ورمع جاحلا نب دمحأ نب دمحم (401)

 ل ا ل ا ل ا يلالمسلا ىزعي نب دمحم (402)

 0 ا ا ل ا م يدماحلا ىسوم نب دمحم (403)

 20 ىلمتلا بوقعي نب دمحم (404)

 0 ّيسيفختلا يلالمسلا ديعس نب دمحم (405)

 و0 ا مر هوو نوب جا هوا او ملا ا ب وال 2 شورلا مساقلب نب دمحم (406)

 00 يكوتشه لا ركب يبأ نب دمحم (407)

 000 0 00 0 ا يباوصلا ركب يبأ نب دمحم (408)

 لل يا و ولا يامل وو ا ا ا يدماحلا مساقلب نب دمحم (409)

 00 1 ىسياإلا دمحم نب دمحم (410)

 1 يسيإلا هللا دبع نب دمحم (411)

 50 يك وم رلا ىزعي نب دمحم (412)

 كا ا ا ا ا يك وم رلا ميهاربإ نب دمحم (413)

 ا يريرسألا دمحأ نب دمحم (414)



 1 ىسيإلا مساقلب نب دمحم (415)

 331 200000000600 .00..................... يرصملا يرقبلا مساق نب دمحم (416)

 0 ا يسدادلا دمحأ نب دمحم (417)

 5 ل ا يدومصملا دمحأ نب دمحم (418)

 رر1 ل يرعزلا كرابم نب دمحم (419)

 2110000 راصقلا مساق نب دمحم (420)

 00 يقرشلا دمحم (421)

 0 حينلا ىلع نب دمحم (422)

 0000000010 000212 1-ببذ يبيجتلا دمحأ نب دمحم (423)

 00 000101211212121 ينافعلا ىلع نب دمحم (424)

 1 اا نانجلا دمحأ نب دمحم (425)

 00 ل يحايرلا مامز نب دمحم (426)

 000000 0 ا يسانكملا يرصبلا دمحم (427)

 0 ا لحكألا دمحم (428)

 0 يئالدلا ركب يبأ نب دمحم (429)
 00 ةدوس نب مساقلا ىبأ نب دمحم (430)
 1 م ىسدادلا دمحم نب دمحم (431)

 0000007 .. رايثملا دمحم نب دمحم (432)
 000000 0 00 ا يبرملا دمحأ نب دمحم (433)

 1 يلالمسلا مركأ دمحم نب دمحم (434)

 00000 11 لل ىطبملا هلل | دبع نب دمحم (435)

 20 يشايعلا دمحأ نب دمحم (436)

 231 7 يسلبا رطلا ديصلا دمحم (437)

 21غ'»3)2 يسلبارطلا لهاسم دمحأ نب دمحم (438)

 1 يسافلا ةيرسع نب دمحم (439)

 0 1 ا يضاقلا نبا مساقلا يبأ نب دمحم (440)

 0 يجارحرلا هلل | دبع نب دمحم (441)
 ذا يملاسلا دمحأ نب دمحم (442)

 0 ّيكبنتلا دومحم نب دمبم (443)

 2300 0 0 00 يوارغملا دمحم نب دمحم (444)

 3911 م م لا ل وج ناو هلع وا ديفحلا يترنمتلا ميهاربإ نب دمحم (445)
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 5 ا اا ااا ااا ااا ااا ا ا يسن وتلا نوماملا دمحم (446)

 254 الهمم همم مهم م معمم ممم مم مف يشك ارملا راوزملا دمحم (447)

 0 ىسافلا نعم هلل ١ دبع نب دمحم نب دمحم (448)

 ا م م ىلبابلا نيدلا ءالع نب دمحم (449)
 21 ىلع تنب ةسامم (450)

 0 . سوسحج مساق نب دمحم (451)

 3 0 و و لو وا هدو والم كج روجر ىلالمسلا هلل ١ دبع نب دمحم نب دمحم (452)

 قولا و وس و ا ا ارسال ل وعم ينانبلا مالسلا دبع نب دمحم (453)

 1 00102121 ىسافلا نمحرلا دبع نب دمحم (454)

 00077 ذي يي يا طاشملا دمحم نب دمحم (455)

 20000000 ا ينانبلا نودمح نب دمحم (456)

 ١ ا 1 1 1 ] ] 1 يقارعلا سيردإ نب دمحم (457)

 0000 يئالدلا يوانسملا دمحأ نب دمحم (458)

 0 يسافلا يركز نب نمحرلا دبع نب دمحم (459)

 دا م ا ل ل يلاك دلا باهولا دبع نب دمحم (460)

 2غ ّيشكتلا دمحأ نب دمحم (461)

 0 002021212 ا ا ع يلاز وهلا ىلع نب دمحم (462)

 20 يكيضحلا دمحم نب دمحم (463)

 101 يواردلا هللا دبع نب دمحم (464)

 301 يشكارملا يلدبع وبأ دمحم نب دمحم (465)

 2ك و يسكر كتلا ميهاربإ نب دمحم (466)

 ظل سوكر كتلا دمحم نب دمحم (467)

 ك1 ّيكبنتلا رمع نب دومحم (468)

 0 ااا اا يللابلبلا يلع نب فولخم (469)

 0 يجاهنصلا معنملا دبع نب روصنم (470)

 0000 اا ا يسوسلا دمحم نب روصنم (471)

 0000 يك وتشهلا يلع نب دوعسم (472)

 20 مم يشك ارملا تولعت نب كرابم (473)
 0000 ,. وبابع نب كرابم (474)

 0 سلفأ ىلع نب دوعسم (475)

 3110 ا نوراه نب لازم (46)



 هر و ا ا يلع نب يندم (477)

 ا ا ا كا ل عفا اا 1 طارشلا دوعسم (478)

 0 ا يواردلا دوعسم (479)

 )5700 ىليقعبلا كاميلس نب دوعسم (480)

 0 ل يك دش ا ىلع نب دوعسم (481)

 ل يك وم رلا يلع نب دوعسم (482)

 0 نك ومسلا دمحأ نب دوعسم (483)

 دا د66 ا هرا هداف ه1 4614 1648 هلع هياط رو هذ يطمللا ورمع نب لمحت 484)

 0000 ا يلوزجلا نامألا نب دمحم (485)
 0 ل ل يرومزلا دمحم (486)

 0 يلوزجلا دمحم نب دمحم (487)

 51000 يميتشكلا يلمتلا نيسح نب دمحم (488)

 ا يوالفدلا ىلمتلا نيسح نب دمحم (489)

 ©”5ظ* يك ومسرلا ناميلس نب دمحم (490)

 00*15 يك ومس رلا عساولا دبع نب دمحم (491)

 350*253 ىلمتلا ىسيع نب دمحم (492)

 ا يل ا ل ا ىليمعبلا دوعسم نب دمحم (493)

 5 ل ل د ل يسيإإلا مساقلب نب دمحم (494)

 ها يليقعبلا عساولا دبع نب دمحم (( 9

 0000 يناجولا نسحلا نب دمحم (496)

 000 يركبلا نسحلا يبأ نب دمحم (497)

 ل و ل ول و وم يخيخطلا ىسوم (498)

 ل يواصغألا ىلع نب ىسوم (499)

 11 1 1 ا ينازولا ىلع نب ىسوم (500)

 0 ينوهرزلا ىلع نب ىسوم (501)

 دو ل ا ل يليقعبلا دواد نب ىسوم (502)

 0 0 دمح ا نب ىسوم (503)

 ا ا يحبدلا بيعش نب ىسوم (504)

 0 ل يسيإإلا دوعسم نب ىسوم (505)

 ا 0 يلوزجلا ىسوم (500)

 ا ل نك ومسلا ورمع نب ىسوم (507)
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 2 ل ل ا ا يقرشلا حلاص نب يطعملا (508)

 اا 000 يوامدتلا دمحأ نب ىسوم (509)

 01 1 ]1019 يسوسلا ىلع نب ىسوم (510)

 ا 1 ]1 1 ذة 17 يزامجوبلا ىسوم (511)

 211000000 يراكسولا ميهاربإ نب ىسوم (512)

 ا ا ذذأ##أ#1آذ11#1 عساتلا ترقلا

 3 م يدومصملا دعاسم نب نوميه (513)

 د7 و ل ا ةيعردلا رمع تنب ةنوميم (514)

 200000000 0000001 ا نونلا قرح

 كا ساطفي نب نامعن (515)

 21000000 0 00000 يواوزلا رصن (516)
 210 يوادكتلا دمحم نب بيجنلا (517)

 0 1 1 ا يسودبعلا دمحم تنب ئناه مأ (518)

 0000000 ااا داصلا فرح

 0 ل ا ل سولدناو نب حلاص (519)

 1 يواوزلا دمحم نب حلاص (520)

 ل ل ل ل يسافلا حلاص (521)

 0 يطمللا دمحم نب حلاص (522)

 210 نيعلا فرح

 000000001 1 يلوزحللا ىسوم نب هلل | دبع (523)
 000 يشايعلا دمحم نب هلل ١ دبع (524)
 دل ةيسانكملا ةشئاع (525)

 دان يشايعلا ركب يبأ نب دمحم نب هلل | دبع (526)
 0 ل يناسملتلا دمحم نب نمحرلا دبع (527)

 لا ا م ل و يترنمتلا دمحم نب نمحرلا دبع (528)

 100 يسافلا ىضاقلا نبا مساقلا يبأ نب نمحرلا دبع (529)

 00 يسافلا رداقلا دبع نب نمحرلا دبع (530)

 00000 يدماحلا دمحم نب نمحرلا دبع (531)

 00 0 0 يك و مج رلا ىسيع نب نمحرلا دبع (532)

 0 يناج ولا نسحلا نب نمحرلا دبع (533)

 ا 000121212110 ا ىليقعبلا ورمع نب نمحرلا دبع (534)
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 10 يتاكلتلا دمحم نب نمحرلا دبع (535)
 000 0 ديعس نب هلل | دبع (536)

 00 ]1 لا ماجحلا هلل | دبع (537)

 0 1111 يسافلا دمحم نب نمحرلا دبع (538)

 0 ااا يساملجسلا ىلع نب نمحرلا دبع (539)
 كارلا ير ل و ا ول علا دا و ل ع حم يرايخلا يلع نب نمحرلا دبع (540)

 00 ا يلوزحلا نيساي نب هلل | دبع (541)
 11 0 ا ا ل يلوزحلا تحبلي نبا زيزعلا دبع نب ىسيع (542)

 010 اص نب ىسيع (543)

 0 0 00101212121111د1د13ذ1د1د3ذ2د3د_ذ_3_2ذ2323ؤ30ببول يدنرلا نمحرلا دبع (544)

 0 1 اا اا يترنمتلا مالسلا دبع (545)

 000000 ااا اي ااا نامثع نب هلل ١ دبع (546)

 000 ا ا اا يسهفقألا دادمم نب هلل دبع (547)

 0 ا 00 ااا يسودبعلا دمحم نب هللا دبع (548)

 ك1 ل ىلحايرولا دحاولا دبع نب هللا دبع (549)

 00 يرومزلا دمحأ نب هللا دبع (550)

 00000017 يلجايرولا دحاولا دبع نب هلل | دبع (551)
 000 يي يرباحلا هللا دبع (552)

 0000 0 ا طاينلا هلل | دبع (553)

 000000 ]ا يرغضملا هلل ١ دبع (554)

 0000 1 ا يناوزغلا هلل | دبع (555)

 000 ا ا يعبسوبلا يساس نب هلل | دبع (556)
 1000 0 ا ا شوكلا هلل | دبع (557)

 00 ل يلالمسلا بوقعي نب هلل | دبع (558)
 000000 يدادكسملا دمحأ نب هلل | دبع (559)

 0 اا 0 121ٍ001012121 يلالمسلا ناميلس نب نمحرلا دبع (560)

 0 يريرسلا بويأ نب هلل | دبع (561)

 731 ا ا اع ولا ان ا و ضو نا يريرسلا ىبحي نب هلل | دبع (562)

 001 يك ومس رلا عساولا دبع نب معنملا دبع (563)

 7311 ا ا م للا اا هن سلام جن م يسيإللا ميهاربإ نب هلل | دبع (564)

 0 ل يدادكسملا ىسوم نب نمحرلا دبع (565)
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 0 يوالفدلا ميهاربإ نب رابخلا دبع (566)

 0 0 1 1 ىناتكسلا نموملا دبع (567)

 0 ل يك وم رلا دمحم نب حيمسلا دبع (568)

 ا 111010 يترنمتلا رابحلا دبع (569)

 11 ]1 ا ا عابتلا زيزعلا دبع (570)

 001 1 ]11 لا حالفلا ميركلا دبع (571)

 434 .... ا ا ا ئيطمسقلا زيزعلا دبع (572)

 0 000010121211 يفيرسلا حاوللا رمع (573)

 010000000 ب وذججلا نمحرلا دبع (574)

 000 ا ا باطنملا رمع (575)

 00 ا نئيصحلا كرابم نب رمع (576)

 0 ىسيرشنولا دحاولا دبع (577)

 100 ... قاقزلا دحاولا دبع (578)
 0 يساملجسلا زيزعلا دبع نب ىلع (579)

 00 101 يا ا اا لاجع (580)

 0000 ةينسحلا دمحأ تنب ةشئاع (581)
 0 00 ا ايا يدماحلا دمحم نب ىلع (582)

 00 ا يجاهنصلا دمحم نب ىلع (583)

 52 او مو هسسطا وسال اونو عالق وطن يغوغدلا دواد نب هلل | دبع (584)

 453 60666006 هم م مم همة م همة مم نيكسملا ورمع نب هلل | دبع (585)
 0 0 ا ا ينابشلا ىسيع (586)

 121 0 0000 ينارعشلا باهولا دبع (587)
 101 ا يرغضملا هللا دبع (588)

 ا و يعردلا دمحم نب هلل | دبع (589)
 455 ..م 6000م ممم مم مم م م م م م مم م م ع رشع يداحلا نرقلا لهأ

 1 يساملجسلا ىلع نب هلل ا دبع (590)
 0 ا يواقألا كرابملا نب هلل ١ دبع (591)

 459 2006600660606 مم مم ممل ىحاحلا ديعس نب هلل | دبع (592)
 ا ا 230 ىفيسركلا دمحم نب هلل | دبع (593)
 مل رب رو ا الا سلا ا و يلالمسلا دمحأ نب هلل | دبع (594)

 1 ىلمتلا ىبحي نب هلل | دبع (595)
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 نب هللا دبع (599)

 لا ديعس نب لا دبع (600)

 يىسوكللا ميهاربإ نب هللا دبع (601)

 1 يساملجسلا هللا دبع نب ىلع 602(2)

 يسويلا ىلع نب كامثع (603)

 يسافلا فسوي نب يبرعلا (604)

 يروهجألا يلع (605)

 نمحرلا دبع نب ىسيع (606)
 يبلاعثلا دمحم نب ىسيع (607)

 ّيزتلا ركب يبأ نب يلع (608)
 يراصنألا دحاولا دبع نب ىلع (609)
 يسلماربشلا يلع (610)

 يسافلا فسوي نب ىلع (611)

 يعردلا نمحرلا دبع نب ىلع (612)
 يسدادلا دمحم نب ىلع (613)

 يعردلا يجادملا دمحم نب ىلع (614)

 قرز نب يلع (615)

 يديزوبلا روصنم نب يلع (616)

 يترنمتلا نيساي نب يلع (617)
 يفيسركلا دمحم نب يلع (618)
 يلالمسلا ىزعي نب ىلع (619)

 ىلمتلا ناميلس نب ىلع (620)

 يليقعبلا ميهاربإ نب يلع (621)
 يلالمسلا دمحأ نب ىلع (622)

 يسدتلا كلملا دبع نب يلع (623)
 يلمتلا دمحم نب يلع (624)
 يلالمسلا هللا دبع 7 ىلع ()625)

 يكومجرلا دمحأ نب يلع (626)
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 11 01 يا يدماحلا دمحم نب ىلع (627)

 00 ا نيسح نب هلل | دبع نب ىلع (628)

 00000000 ا ىسحي نب ىلع (629)

 100000 000000 دواد نب ىلع (630)

 ا ااا يثراح ا دمحم نب ىلع (631)

 4 ل وم يئوطبلا رمع نب ىلع (632)

 17 ا يراكعلا دمحم نب ىلع (633)
 00 م يرصرصلا دمحأ نب ىلع (634)

 156 و اة لال يفعل دن دقو هاما وو نا يتورجمتلا دمحم نب يلع (635)

 000 يلالمسلا بوقعي نب هلل | دبع (636)

 000 1 نيكسملا ورمع نب هللا دبع (637)

 00000011 يترنمتلا ىلع نب هللا دبع (638)
 491 2206666 يزونملا يرازوككلا نامشع نب هللا دبع (639)
 0 اا ىكومسرلا ىلع نب هلل ١ دبع (640)
 010 0 008 يسالسلا دمحأ نب هللا كبَع (641)

 194: 2 ا هام وا ياش ا مما ل جو و قو فاو ينامثعلا قازرلا دبع نب هللا دبع (642)

 30 ىقرلا نيسح نب هلل | دبع (643)
 496 2202006 6 مم يجاهنصلا دمحم نب هللا دبع (644)
 00001011111 يويمددلا ركب يبأ نب هلل | دبع (645)
 1017 يسلدنألا دمحم نب يلع (646)

 0 ل ل يع ومجتلا كلملا دبع (647)

 اا ا 000010212121 يا ةلدرب يبرعلا (648)

 اا يرداقلا مالسلا دبع (649)

 00 يلورحللا قازرلا دبع (650)

 ااا يلوزجلا نافع نب نمحرلا دبع (651)
 ل ل يديداملا نوراه نب رمع (652)

 000 ىلمتلا دلكي نب رابحلا دبع (653)
 00000 ا ااا ا يروهاللا هلل | دبع (654)

 31 ا ا م يسماغدلا مطمط نب هلل | دبع (655)

 000000 يكومسرلا ركب يبأ نب زيزعلا دبع (656)
 يسوكللا زيزعلا دبع (657) 0011 00



 1010000 ]1 1 يليقعبلا عساولا دبع (658)
 000 ا 0 ا يلاهتلا دمحأ نب دحاولا دبع (659)
 ا ىلمتلا ميهاربإ نب ميركلا دبع (660)

 0 ا ينارفإلا دمحأ نب كلملا دبع (661)

 0 ل م . زيزعلا دبع (662)

 5 يسافلا ىلع قرت رداقلا دبع 663(2)

 00 ىسميدابلا ديحما دبع (664)

 5111 ليلجلا دبع (665)

 2 لا 8 يواردلا دحاولا دبع (666)

 00 ا رشاع نبا دمحأ نب دحاولا دبع (667)

 5 7 م نيل ل اق هلم اس هام ا و ا عم يتايزلا نسحلا نب زيزعلا دبع (668)

 51 يديمحلا دحاولا دبع (669)

 000 يلالفلا دمحأ نب دحاولا دبع (670)

 00011 1 يربالا مالسلا دبع (671)

 اا 1 يقرشلا دمحم نب مالسلا دبع (672)

 5 11 م ا ا ا و هيج وو ل ينامللا ميهاربإ نب مالسلا دبع (673)

 0000 0 يلالفلا نمحرلا دبع نب زيزعلا دبع (674)

 0 يلالفلا يلع نب زيزعلا دبع (675)

 1000000 ااا اا ينارمزلا زيزعلا دبع (676)

 ااا ااا ا ا ا ا اا ا ا ا ا يمزمزلا زيزعلا دبع (677)

 ها يسافلا يبرعلا نب باهولا دبع (678)

 00 ار و لو واما مت علا داو نجل و نعل عساولا دبع (679)

 230 يناقرزلا يقابلا دبع (680)

 0000 0 00000101 ا نوكفلا ميركلا دبع (681)

 10 00 ىسافلا هلل | دبع نب رمع (682)

 11 م ل و و ل ا كول ئيرطلا داوحلا دبع (683)

 0000 سومسج نودم- نب مالسلا دبع (684)

 10000 0 غاابدلا زيزعلا دبع (685)

 00 يطمللا عساولا دبع (686)

 اا ىجاهتصلا نسحلا نب دحاولا دبع (687)

 ا 0 000001 اا ا ئيغرسلا ريبكلا دبع (688)
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 20 . يشيرحلا دمحأ نب ىلع (689)
 ردم يل ل ا م و ل رو يدادشلا ىلع (690)

 د ل ىلالهلا كروبي نب هللا دبع (691)

 21200 0000001 يناتكسلا دمحأ نب هللا دبع (692)

 0 ا م يرصبلا ملاس نب هللا دبع (693)

 0 ّيمسنتلا دمحم نب ىلع (694)

 0000 1 يدوكملا نمحرلا دبع (695)

 0 نودلحت نبا نمحرلا دبع (696)

 2 يناسملتلا فيرشلا دمحم نب نمحرلا دبع (697)

 500 ا ا يريداحلا دمحم نب نمحرلا دبع (698)

 200000000 يناي رغلا نمحرلا دبع (699)

 0000 1 ا يعقرلا نمحرلا دبع (700)

 0 0 001001 يناواكلا نمحرلا دبع (701)

 53 د ل ل ا ل ا يل ينومرقلا نمحرلا دبع (702)

 5 م يسن وتلا ىلودحما نمحرلا دبع (703)

 ا 0 نر ل هدو لا دبع (704)

 00 اا يبلاعثلا دمحم نب نمحرلا دبع (705)

 ا 001 اي ا يي ا ا يي ىلغاي رولا زيزعلا دبع (706)

 ا 00151 يدعسلا مساقلا 5 نب رداقلا دبع (707)

 5 يركبلا نمحرلا دبع نب رداقلا دبع (708)

 0 تارفلا نب قلاخلا دبع (709)

 ا ا يدومصملا لالع نب ىسيع (710)

 ا ل زيرح نب ركب ىبأ نب رمع (711)

 0 اا يلذاشلا افو دمحم نب ىلع (712)

 ااا ]1 1ذ يسافنألا نمحرلا دبع نب ىلع (713)

 0 0 011101 يسانكملا فيرشلا نونم نب ىلع (714)

 00000 يسدتلا دمحأ نب ىلع (715)
 د ا ا يروهنسلا يلع (716)

 0 رشاعلا نرقلا

 9114 وا ع اا وو ا امل لا عل م ٍقونملا دمحم نب ىلع (717)

 0 ل ل م يمليدلا ناميلس نب ىلع (718)
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 95 يحارجرلا دحاولا دبع (719)

 0 يدماحلا دمحم نب ىلع (720)

 0 يدماحلا ىلع نب نمحرلا دبع (721)

 ا ل يلالمسلا ىرزعي نب وهرمع (722)

 000 ىليقعبلا دمحأ نب ورمع (723)

 1000 يك ومرلا عساولا دبع نب معنملا دبع (724)

 »ش8 ىسوسلا هلل ١ دبع نب دايع (725)

 1ظ2غش00 3 ينايحلا دمحأ نب ىلع (726)

 15ش” 000 نيسح نب هللا دبع (727)

 5*5 35*13 يسافلا ميهاربإ نب نمحرلا دبع (728)

 )ك0 يرغطملا ذوراه نب يلع (729)

 15ش 78 يتولصيلا هللا دبع نب ثراولا دبع (730)

 000 يطبهلا دمحم نب هلل ا دبع (731)

 1ظ0»2 ا ينوريملا نامثع نب ىلع (732)

 00 يملعلا ىسيع نب نمحرلا دبع (733)

 0 يملعلا ىسيع نب يلع (734)

 0 يلطسملا هلل | دبع (735)

 يل ا ل م ا ئسحلا نوميم نب ىلع (736)

 000 يديزوبلا ميهاربإ نب ىلع (737)

 000 يئازتشملا مسالا يبأ نب يلع (738)

 000000 قاقزلا مساق نب يلع (739)

 )ك9 نيسلا فرح

 000 يحازملا دمحأ نب ناطلس (740)

 ها يروهنسلا ملاس (741)

 ا ا ل ا كت يرئازجلا ميهاربإ نب ديعس (742)

 ا يرقملا دمحأ نب ديعس (743)

 0000 يسوسلا ةمالس نب ملاس (744)

 252717000100 يطاسبلا دلاح نب كاميلس (745)

 ا تر ا تال ا ا ل رف يريحبلا بيعش نب ناميلس (740)

 00000 ىكومسرلا ىزعي نب ناميلس (747)

 000 0 0 00101 ىلالمسلا ناميلس نب ديعس 748١

00 
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 ل يحاحلا معنملا دبع نب ديعس (749)

 5 يدماحلا يلع نب ديعس (750)

 5 يلالهلا ميهاربإ نب ديعس (751)

 ا ا وانسما ديعس (752)

 01 1]0]أ171010101000#1 0000 يغوغدلا ديعس (753)

 20 يئارتشملا ركب يبأ نب ديعس (754)

 200 حئاسلا ديعس (755)

 20 رشع يداحلا نرقلا لهأ

 001000000 يلالمسلا هلل | دبع نب ديعس (756)
 اا 000000101 يسابعلا هلل | دبع نب ديعس (757)

 ا يلازوهلا ىلع نب ديعس (758)

 ا ا يلالمسلا ميهاربإ نب ديعس (759)

 ااا 0 00101012121 ا ىلمتلا رابجلا دبع نب ديعس (760)

 0 ل ا ىلمتلا بوقعي نب ديعس (761)

 200 يحوألا نسحلا نب ديعس (762)

 000 يرامكألا ىلع نب ديعس (763)
 20 ىلمتلا هلل | دبع نب ديعس (764)
 20 نيشلا فرح

 0 ل ا ل لا ا ا ا ما ل ا نا ع ىسوم نب بيعش (765)

 اا 0 يزونملا ىسوم نب بيعش (766)

 5 ا ل ا يل يوارغملا دمحم نب نورقش (767)

 ل راخفلا نورقش (768)

 21 ل ا نيغلا فرح

 00 دادسلا وبأ يزاغلا (769)
 تا ل ل ل ا ا ل م ءافلا فرح

 0 ل ةيلالحلا دمحم تنب ةمطاف (770)

 20 واولا قرح

 و ا و ل و وا ل ل ا هس ناولز نب جاجو «771)

 5911 ل اا و لا لاو لا واق لا نق دا ىلوزجلا دمحم نب ناز ود

 ا ل ميهاربإ نب يفا ولا (773)

 ااا ا ا اي يي ا يي ءايلا فرح



 596 ...0 600م مة م ل ايم ركلا دعا ني بري دال

 ا يناشغالا سنوي (775)

 00000 01 يدمثألا ىلمتلا دمحم نب فسوي (776)

 3 يكومسرلا نسحلا نب ىبحي (777)

 اا يك وم<رلا ريدي نب ىبحي (778)

 اا 1 يكومجرلا دمحم نب ىبحي (779)

 0 ل ل يجاهنصلا دمحم نب ىزعي (780)

 00 ]1 ]0 يوامدحلا يناشغلا بوقعي (781)

 0000 ا ىلمتلا دمحأ نب فسوي (782)

 000000000 يحاحلا هلل | دبع نب ىبحي (783)
 ا 000101012121000 0000 يلمتلا ىسوم نب ىزعي (784)

 ا يدومصملا دوعسم نب ىبحي (785)

 20 جارسلا دمحم نب ىبحي (786)

 0 لايتلا فسوي (787)

 نال ل ل ل يسافلا دمحم نب فس وي (788)

 0 ]1 1 1 يئافولا قازرلا دبع نب فسوي (789)

 0 ل ل ل يناقرزلا فس وي (790)

 ني ل ل يشيفلا فس وي (791)

 0 1 1 يرئازجللا يواشلا ىبحي (792)
 0 يحاهنصلا دمحأ نب ىبحي (793)

 00 00 يلالمسلا هلل | دبع نب كروس (794)

 0 ل ىلالهلا ريدي نب بوقعي (795)

 010000 يفيسركلا ناميلس نب ىبحي (796)
 00 ئملعلا دمحأ نب ىبحي (797)

 1000 يسلدتلا نيدم يبأ نب ىبحي (798)

 0 ينوزاملا نارمعع يبأ نب ىبحي (799)

 10000000 دماح يبأ نب ىبحي (800)
 0 01010 رشاعلا نرقلا لهأ

 ©32غ2غ<ه و يناسملتلا هلل | دبع نب ىبحي (801)
 00 يلالمسلا ديعس نب ىيحي (802)

 2100000001011 يب يضايلولا ىسوم نب ىسحي (803)
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 0 ا ا يلاهتلا ةزمح نب ىسحي (804)

 0 1111 يدوماولا ىبحي (805)

 0 0 0 1 ا راكب نب ىبحي (806)

 0 اا يريمدلا ميهاربإ نب ىبحي (807)

 00 000 ا يفارقلا رمع نب ىيحي (808)

 000 0 باطنملا دمحم نب ىيحي (809)

 2100000 0 يطاسبلا دلاخن نب فسوي (810)

 0 اا 01111 ل فيرشلا دمحأ نب فسوي (811)

 0007 و رح و ور م اا ياسا يئانتلا نيسح- نب فسوي (812)

 00 يجيجفلا ىسيع نب فسوي (813)

 0 يلالمسلا ناميلس نب.ىزعي (814)

 نا يسوسلا يغرهلا دمحم نب فسوي (815)

 0 ل ل ل فس وي (816)

 61 ا يطلخلا لالع نب ىبحي (817)

 0 ااا يديلتلا فسوي (818)
 0 ىلمتلا ديعس نب بوقعي (819)
 110000 000 ىلمتلا هلل | دبع نب ىبحي (820)
 ا يكوتشهلا نيسح نب كروي (821)

 0000 ]1 1 هلل | دبع نب ىزعي (822)
 00 يديزيلا هلل ١ دبع نب ىبحي (823)

 اا يااا ا ا ا ا ا باتكلا سراهف

 100 ]1 ا ةينارقلا تايآلا سرهف- 1
 000000 ةيوبنلا ثيداحألا سرهف-2

 (000 و9 .. قاوقلا سرهف-3
 00 بتكلا سرهف-4
 01000000 0 ةيرشبلا مالعألا سرهف-5
 222133131 9199-0 تاعامجلاو فئاوطلا سرهف-6

 0 11 نكامألا ءاممأ سرهف-7
 كلل ا ل ل قيقحتلاو ةمدقملا عجارمو رداصم سرهف-8

 0 فورحلا بسح مجازتلا سرهف-9

 ؤ1113 ا ا ا تايوتحملا سرهف-0
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